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تمع املعلومات -1 وم حم�   مهڡ,

� الدراسـات 
,

لظهـور ىڡ تمع املعلومات قـد بـدأ اى� كن القول أن مصطلح حم� مى�

 ، , ںى� نينيات من القرن العرس� ية خالل الامى� ومالنظر جديد للدالهلT عىل وضـع  مكهڡ,

ديد  � العرص احل�
,

تمع ىڡ ات ال'' عرص املعلومات''احمل� ر نتيجة لتأثرى� التغيـرى� ذي هط,

وقـد بـدأ . الرسيعة والقوية لثورة تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصـاالت

� ذلــك الوقــت، حيــث اكن البــاحثون يســتندون إىل الرؤيــة 
,

ــوم غامضــا ىڡ املهڡ,

تمـع . املستقبلية لعرص املعلومات ساسـية حمل�

ـد املـالحم اال إال أننا اليوم بدأاى, نهس�

 , الاملعلومات وحى� � هذا احمل�
,

� الدول املتقدمة ىڡ
,

  .اصة ىڡ

� العديـد مـن 
,

راحل من التطور جاءت ىڡ تمع املعلومات مى� وم حم� لقد مر مهڡ,

ع  Tاالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات وعمل االجامى �
,

الدراسات واملناقشات لعملاء ىڡ

ها من العلوم ال منذ بدايته بيرىT دروكر  ومن. وغرى� � هذا احمل�
,

, كتبوا ىڡ ر الذںى� أهس�

(P.Drucker) 1969م، ودانيال بيل (D. Bell) 1973 م، وجوزيف بيلتون(J. 

Pelton) لكوب1981عام , مـا Tيرى يـع  (F.machlup) م، وفر � كتابـه إنتـاج وتوز
,

ىڡ

ت املتحـــدة، ومـــارك تـــورات � الـــوالاى�
,

ـــوفلر  .Porat) (M املعرفـــة ىڡ وآلفـــن ت

(A.Toffler) مه1977عــام � كتابــه اقتصــاد املعلومــات، وغــرى�
,

ــدث . م، ىڡ
T

وقــد حى

تمـع الـذي سـيكون االقتصـاد فيـه معتمـدا  م عـن احمل� Tدراساهى �
,

هؤالء العملاء ىڡ

خرى مثل

ده عىل املوارد اال Tكرى� من اعامى   .الزراعة والصناعة: عىل املعرفة أ
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� طـرق 
,

ة ىڡ ـوالت كبـرى�
T

ه الطويل تطورات متالحقـة وحى , رحى� Tد العامل عرى� اى هس�

ة بعـد أن اكن وأساليب احلياة واملعيشة،وقد استجدت لديه احتياجات عديد

� هل  يعتمد عىل الزراعـة ملـدة مـن الـزمن حـىىT حـدثت الثـورة الصـناعية لتلـىى�

ــت  ــا لبث ــه، مى� م ــاط حيات
,
ــوهري أمى ــلك ج ــرى� بش ــتجدة وتغ ــه املس احتياجات

 أن تطوى صفحة العرص الصناىع� لتفـتح 
ً
تمعات وخاصة املتطورة اقتصاداى� احمل�

حـدثت هـذه الثـورة صفحة جديدة لعرص املعلومات الذي تعيشه اليوم، وقد أ

ت الكثرى� من مفاهيمه االقتصادية والسياسـية  نسان وغرى� � حياة اال¶
,

نقهلT هائهلT ىڡ

تمـع الصـناىع�  ة وقوية بعد أن أخذ احمل� عية، ومازالت هذه الثورة منترس� Tواالجامى

 �
,

� املعلومـات ولـيس ىڡ
,

تمـع جديـد يعمـل غالبيـة أفـراده ىڡ يتخىل عن ماكنه حمل�

ــائع ــلع والبض ــاج الس ــوو  أال، إنت ــات  ه ــع املعلوم تم ــع .حم� جتم ــود مى� ــا املقص
,

مڡ

  املعلومات؟وما ىه� خصائصه؟

ت واملعرفـة،  فاهمى� وملكات أخرى اكلبيااى, لقد اختلط مصطلح املعلومات مى�

ا توجد عالقة وعالقة 
,
, هذه املصطلحات، إمى وهذا ال يعىى, عدم وجود عالقة بںى�

خـر فالبيـا
Ã
ا يمكـل اال  مهى,

ً
ت تنـتج لنـا وثيقة وطيدة، الن هذه املصطلحات الك اى,

  .املعلومات، واملعلومات بدورها تنتج لنا املعرفة

  

  

  



3 

 

ت 1-1 يف البيااى,   :Data تعر

 Tرقــام أو احلــروف أو الرمــوز أو الملكــات القــابهل

موعــة اال ت ىه� حم� البيــااى,

 �
Tـام الـىى ت ىه� املـادة احل, ىل� بعبارة أخـرى البيـااى,

Ã
ة بواسطة احلاسب اال لملعاحل�

ا املعلومات   .تستىڡT مهى,

يف آخر   :تعر

� قد تكـون عـىل صـورة أرقـام 
Tىه احلقائق أو املشاهدات أو القياسات الىى

أو حروف أو رموز أو أي أشاكل خاصة وتصف فكرة أو موضـوع أو حـدث 

ة أو ســر أو هدف أو أية حقائق أخرى ـ مكواد خام غرى� مرتبة أو مقومـة أو مف

ـت (ت ونظمـت ورتبـت ســر غرى� معدة لالستخدام إذا ما قومـت وف أي عوحل�

 Tاومى Tهى   ) تشغيلها أو تناوهلا أو معاحل�

اه ورد الفعل والسـلوك  �
T

� االحى
,

ـا .. أصبح هلا مضمون ذا معىى, يؤرى� ىڡ أي أهى,

� هذه احلاهلT تصبح معلومات
,

  .ىڡ

يف املعلومات-1-2    Information:تعر

ــء أو  �
لىس� � تتصــل اى�

Tالــىى , ت والــدالالت واملعــارف واملضــامںى� ــهلT البيــااى, مح�

لتعـ , اى�  . رف عليـه والعـمل بـهاملوضوع، وتساعد املهتمـںى�
,

فاملعلومـات إذن تـوحص

ــء وتعطيــه قــدره �
ــوم الىس� , اســتخداماته ، مهڡ, ــه وخصائصــه وتبــںى�  امست

,
وتــوحص

  .ووظائفه

يــف دكتــور  ــء الــذي يغــرى� مــن احلــاهلT   :حشــمت قــامس/ تعر �
هــو ذلــك الىس�
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 �
Tاملعرفية لملتلىڡ) Tيـمى �

Tاكنـت احلاسـة الـىى 
ً
القارئ أو املشاهد أو املستمع، أو أاى�

 �
Tا التلىڡ � موضوع ) هى�

,
  .ىڡ

يـــف املعلومـــات وفقـــا لملعجـــم املوســـوىع� ملصـــطلحات املكتبـــات * تعر

   : واملعلومات

, أو الســتعمال  ــا لتحقيــق هــدف معــںى� Tهى ــت معاحل�
T
� مى

Tت الــىى ـــ ىه� البيــااى,

اذ , Tغراض احى

ليلها،  حمدد، ال

T
� أصبح هلا قيمة بعد حى

Tت الىى القرارات، أي البيااى,

� شــلك ذي معــىى, وا
,

ميهعــا ىڡ �
T

ها، أو حى كــن تــداوهلا وتســجيلها أو تفســرى� � مى�
Tلــىى

 أي شلك
,

� صورة رمسية أو غرى� رمسية وىڡ
,

يهعا ىڡ ها وتوز   .ونرس�

   KNOWLEDGE:املعرفة-1-3

حــاكم واملفـاهمى� والتصــورات *

� واملعتقـدات واال

موعـة املعــاىى,  حم�
ً
ىه أساسـا

ــم الظــواهر  نســان نتيجــة حملــاوالت متكــررة لهڡ, � تتكــون لــدى اال¶
Tيــة الــىى الفكر

شياء احمليطة به

ة ومعلومـات ودراسـة طـويهلT  ،واال ثل حصـيهلT أو رصـيد خـرى�

T
مى

 , � وقت معںى�
,

ص ما ىڡ , �
لهكا حس   .مى�

يـــف الـــدكتور * املعرفـــة ىه حصـــيهلT مفـــردات "حشـــمت قـــامس   / تعر

سـكة منظمـة Tا لتشلك بنية مامى معت وتاكملت فامى� بيهى, �
T

� حى
Tو مـن .املعلومات الىى

ت نصل إىل املعلومات ع البيااى, ـعو  هذا نستنتج أنه بعد مح� املعلومـات  بعـد مح�

� إىل املعرفة
Tتىڡ   .رى,
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, املعلومات-1-4   :املعرفةو  الفرق بںى�

ـ  ىص�
, �
ثيـل للحقـائق فاملعرفـة أمـر حس

T
كسفورد أن املعرفـة ىه� معليـة مى ى أ رى�

ــية  ص , �
ــأهلT حس � مس

,
ــتعملها ىهڡ ــيته يس ص , �

� حس
,

ــد ىڡ � تتجس
,

ــان ىهڡ نس ــبة لال¶ لنس اى�

� عىل العكـس مـن ذلـك عامـة
,

كـن احلصـول و  خصوصية أما املعلومات ىهڡ مى�

ا ـا أمهيـة، أي بـال .علهى� كـرى� مهى, ا ليسـت أ كرى� أساسية من املعرفة لكهى, املعلومة أ

كـن تصـور معلومـة . معلومة يستحيل تصور معرفة لكن العكـس بـال معرفـة مى�

مكة العقلية + املعلومات= املعرفة    .احملا

تمع املعلومات-2   :ماهية حم�

تمع املعلومات-2-1 يف حم�    :تعر

� من
� النصف الثاىى,

,
ر ىڡ , وواقـع بـدأت شــرالقـرن الع مصطلح جديد هط, ںى�

أمل تسىع إليه كثرى� من الدول لالنتفاع به ولتتحول هل و  كثرى� من الدول تعيشه

م Tاملعامل بشلك اى 
,

ال غرى� واحص , تمع املعلومات ال رى� وم حم� نـاك العديـد .ومهڡ,
,

لذا هڡ

ا تمع املعلومات نذكر مهى, يفات حمل�   :من التعر

تمع الذي أعتمد أساسا عىل املع - لومات وتقنيات املعلومات هو ذلك احمل�

والتكنولوجيا احلديثة وأصبحت املعلومات فيه الزمة للك فرد وتعـاظم دورهـا 

عية Tاالت االقتصادية والسياسية والعملية واالجامى � اكفة احمل�
,

  .ىڡ

ري  - ة مكـورد اسـتامى� تمع الذي يعتمد أساسـا عـىل املعلومـات الـوفرى� هو احمل�

ا أي اتيجية وكخدمة امك أهى, Tـال للقـوة وكسلعة إسرى ضا مصدر للدخل القوىم� وحم�
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 Tالعامهل.  

-  �
Tبية لملجتمع املعلوماىى � املوسوعة العر

,
تمـع »: تعريف ورد ذكره ىڡ هـو حم�

مـة، امك تـوزع  , تتاح فيه االتصـاالت العامليـة،وتنتج فيـه املعلومـات بمكيـات حص,

يعا واسعا ثرى� عىل االقتصاد، توز
 Tتصبح فيه املعلومات هلا اى �

Tوالىى «   

ان متوىل� . تعرفه دو  - رمى� � تطوره بصفة رئيسـية : اى,
,

تمع الذي يعتمد ىڡ أنه احمل�

ليــةو  عــىل املعلومــات
Ã
شــباكت االتصــال أي أنــه يعتمــد عــىل و  احلاســبات اال

يـة، ايـد و  تلـك الـذي تظـم سـلعا التكنولوجيا الفكر , Tخـدمات جديـدة مـع الرى

از �
,

حى ¶ � تقوم اى�
Tلملعلوماتية الىى Tو  املستمر للقوة العامهل , هرى� �

T
ةو  حى يـعو  نرس� و معاحل�  توز

ــدمات و  تســويق هــذه الســلعو كــرى� مــن . احل, وامم ســبق يتضــح لنــا انــه يوجــد أ

يهعا تدور حـول أن املعلومـات ىه� أسـاس هلـذا  تمع املعلومات ومح� تعريف حمل�

تمع تمع ووجود من يستطيع التعامـل مهعـا سـواء و  احمل� � احمل�
,

البد من تواجدها ىڡ

لاك Tاكن منتجا هلا أو مسهى.  

تمع املع-2-2   :لوماتأصل تسمية حم�

تمع املعلومات , أن حم� قد جـاء  information society رأى بعض الباحثںى�

� عىل العرص الذي نعيشه
Tهو عرص املعلوماتو  كنتيجة للصفة الىى.  

, إطــالق مصــطلح * حيــة أخــرى رخــص بعــض البــاحثںى� تمــع -و مــن اى, حم�

,  -املعلومات ـرى� عىل احلقبة احلالية من منطلـق أن صـناعة املعلومـات ىه� مـا مى�

تمع الصناىع� هذه احل ال نعيش مرحهلT احمل� ,   .قبة أي أننا ما رى,
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*  �
,

 من أمهيـة املعلومـات ىڡ
,

لرمع ع فرانك ويبسرىT الحظ أنه اى� Tأما عامل االجامى

كرى� من أي ظاهرة مثل السيارات � ليست أ
,

  .احلياة املعارصة ىهڡ

 مـن و  *
T

تمـع املعلومـات أرىڡ , أن مصطلح حم� ى أحد الكتاب السياسيںى� رى�

تمع املعلوم و مصـطلح غـامض أمـا مصطلح حم�
,

� السبعينيات هڡ
,

ات الذي بدأ ىڡ

 Tذات دالهل �
,

   .املعرفة ىهڡ

كـرى� * , أن مصـطلح املعلومـات هـو أ موعة من الباحثںى� خرى� رأى حم�

� اال

,
و ىڡ

ــة لملعلومــات  ــا امك أن القمــة العاملي � نعيهس�
Tــىى � املــرحهلT ال

,
ــوال ىڡ املصــطلحات ق

ــمرى�  � ديس
,

ــف ىڡ ني � ــدة حى� ــع املعلو 2004املنعق تم ــطلح حم� ــتخدمت مص ــات اس م

ائية   ..كتسمية هى,

تمع املعلومات-2-3 ور حم� � أدت إىل هط,
Tسباب الىى


  :اال

ـما الـبعض  , ببعهص, , مـرتبطںى� يںى� تمـع املعلومـات إىل تطـور جع أصول حم� Tرى

  :مها

جل*

  .التطور االقتصادي طويل اال

* �    .التغيرى� التكنولوىح�

ول

بتـة: التطور اال تمع عـىل مقومـات اى� اعتمـد :أساسـية مثـالو  اعتمد لك حم�

تمع ت واملـاء احمل� رض واحليوااى,

تمـع الصـناىع� ...الزراىع� عىل اال احل, واعتمـد احمل�

ام والطاقة جاء بعد ذلـك دور املعلومـات وشـباكت  عىل رأس املال واملواد احل,

يــات حم� ت ونظــم االتصــاالت والرى� احل, لتكــون أول ...احلاســبات ونقــل البيــااى,
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تمع املعلومات   .أسباب أو دعامى حم�

 �
ــاىى, ــإن فقــد ســامه : التطــور الث ، ف

,
� معليــة التنميــة االقتصــادية بشــلك واحص

,
ىڡ

� النمـو االقتصـادي
,

 ىڡ
,

هـا الـواحص ثرى�
 Tتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هلا اى. 

ـا  Tتلفة، امك أن إماكنياهى � ظروف حم,
,

ا عىل نطاق واسع ىڡ Tكن تطبيهڡ ويالحظ أنه مى�

فـاض بصـورة  , ـو االحى,
,

ـا تتجـه حى ايد مستمر، وفضال عن هـذا فـإن تاكليهڡ, , Tرى �
,

ىڡ

 
,

ن واحص

ـان عـىل القـول اى� , مثـل كـريس فرمى� ة وقد دعا هذا بعض االقتصـاديںى�

ة املعلومات
,

دث موجة طويهلT جديدة و  التكنولوجيا واحص
T

االتصاالت سوف حى

تمع املعلوماتو  من النمو االقتصادي لنشأة   .تطور حم�

تمع املعلومات-2-4   :خصائص حم�

تمع املعلومات � حم�
,

 ىڡ
َ
   :هناك ثالث خصائص رئيسة أساسية تتحمك

وىل

اصـــية اال اســـتخدام املعلومـــات مكـــورد اقتصـــادي حيـــث تعمـــل :  احل,

اكت عىل استغالل ـا  املؤسسات والرس� Tدة كفاءهى � زاى�
,

ـا ىڡ املعلومات واالنتفاع هى�

 , سںى�
T

اكت املعلومات لتعمل عىل حى و رس�
,

ايد حى , Tاه مرى �
T

االقتصاد الىلك�  وهناك احى

 Tللدوهل.  

اصــية الثانيــة مهــور العــامىه� االســتخدام املتنــاىم� لملعلومــا:  احل, , احل� . ت بــںى�

, ومه  لكںى� Tم مكســـهى Tأنشـــطهى �
,

ـــف ىڡ
ّ
يســـتخدم النـــاس املعلومـــات بشـــلك مكث

 
ً
م ،فضـال Tم ومسـؤولياهى

T
, ملمارسـة حقـوهڡ يستخدمون املعلومات أيًضا مكـواطنںى�

تمـع  فـراد احمل�

حة التعلمى� والثقافـة ال Tتوسع من إاى �

Tعن إنشاء نظم املعلومات الىى
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ذا فإن املعلومات عنرص ال غ ي فرداكفة،وهى�

� احلياة اليومية ال

,
  .ىى, عنه ىڡ

ــة اصــية الثالث ــور قطــاع املعلومــات، كقطــاع همــم مــن قطاعــات :  احل, ىه� هط,

إذ اكن االقتصاديون يقسمون النشاط االقتصادي تقليـداى�ً إىل ثالثـة . االقتصاد

دمات:قطاعات ىه�     .الزراعة، الصناعة، احل,

ـا منــذ السـتي نيات مـن القــرن وعملـاء االقتصـاد واملعلومــات ُيضـيفون إلهى�

� قطاًعا رابًعـا وهـو قطـاع
، حيـث أصـبح إنتـاج املعلومـات، املعلومـات املاىص,

يهعا  ها وتوز , هرى� �
T

ا(وحى Tهى � العديد من الدول) معاحل�
,

ا اقتصاداى�ً رئيسًيا ىڡ
ً
  .نشاط

تمع املعلومات -2-5   :قطاعات حم�

كن تقسمى� قطاع املعلومات إىل ثالث قطاعات رئيسية عىل النحو التاىل�    :مى�

ولالقمس*

� : اال

Tصناعة احملتوى املعلوماىى information –contenent:  

 �
Tـاص الـىى , العـام واحل, � القطاعںى�

,
يق املؤسسات ىڡ تمىT هذه الصناعة عن طر

 , , واملصــورںى� ، والفنــانںى� , يــق الكتــاب وامللحنــںى� يــة عــن طر تنــتج امللكيــة الفكر

 , ــرجںى� , واحمل, ســاعدة احملــررںى� ذاعــات.مى� , واال¶ ںى� ــارس� ــم للن  و هــؤالء يبيعــون معله

هزهـا بطـرق او  �
T

ـام وحى يـة احل, خـذ امللكيـة الفكر
 Tاى �

Tنتاج الىى اكت اال¶ , ورس� ملوزعںى�

لىك� املعلومات Tتلفة مى� توزهعا وتبيهعا ملسهى   .حم,

ا مـن هـذا القمسـ ال  ضافة إىل معلية إبداع املعلومات هناك جزءا كبرى� ال¶ واى�

معــال 

ــع اال مــع املعلومــات مثــل مح� � ــمىT حى� ــا هى�

,
كــز عــىل أبــدع املعلومــات وإمى رى�

ت والسالسل اال¶حصائيةاملرجعية    .وقواعد البيااى,
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� صناعة*
  :information-delivery تسلمى� أو بث املعلوماتو القمس الثاىى,

لتســلمى� ،أي إنشــاء  � اى�
� مــن صــناعة املعلومــات هــو املعــىى,

إن القمســ الثــاىى,

� يمىT مـن خالهلـا توصـيل املعلومـات ،وىه� 
Tاكت االتصال والبث الىى وإدارة رس�

اكت االتصال بعيدة يـون  تشمل رس� � تدرى� شباكت التلفز
Tاكت الىى املدى ،والرس�

يـون  ار الصناعية وحمطات الراديـو والتلفز
T

مڡ

ال اكت البث اى� وهنـاك .الاكبىل� ورس�

هـا  � تتـوىل اسـتخدام هـذه القنـوات وغرى�
Tموعة أخـرى مـن املؤسسـات الـىى حم�

ذاعة اكت اال¶ ئىع� الكتب واملكتبات ورس� يع احملتوى ،وهذا مثل اى�   .لتوز

ة املعلوماتو  اعةصن :القمس الثالث*   :information-processing معاحل�

يات  حم� � الرى� زة ومنتىح� هح�

� اال � .تقوم هذه الصناعة عىل منتىح� ويتوىل منـتىح�

ات االتصــاالت بعيــدة  , هــرى� �
T

ــزة تصــممى� وصــناعة وتســويق احلواســيب وحى هح�

اال

ونيات Tق أسـيا.املدى وااللكرى ت املتحـدة ورس� � الـوالاى�
,

أمـا فئـة .ومه يتمركزون ىڡ

حم�  � الرى� � تقدم لنا نظام التشغيلمنتىح�
,

امك تقدم  Unix .Dos. Windows يات ىهڡ

ة الملكات وألعاب احلاسوب   .لنا نظم حزم التطبيقات مثل معاحل�

تمع املعلومات - اتهو  منظورات حم�   :مؤرس�

تمع املعلومات 2-6   :منظورات حم�

ا عـىل :املنظور االقتصادي إن جوهر هذا النموذج هو أن املعلومات ينظر إلهى�

ا س � مادةأهى,
,

ذلك من خالل الشـلك املـادي الـذي تتـاح فيـه و  للتجارة لعة ىهڡ

 Tهل   . املعلومات مثال الكتاب أو احمل�
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لعامل ما لكوب ى أن قطاع املعلومـات هـو قطـاع  Machlup رأي خاص اى� رى�

 �
Tقسام التالية صناعات املعرفة والىى


  :تمص, اال

  .ماتالتعلمى� البحوث والتنمية االتصاالت آالت العمل خدمات املعلو 

 � � قطـاع املعلومـات : املنظور التكنولوىح�
,

االت املهمة ىڡ و بعض احمل�
,
لقد ارتبط مى

زة ,  بفضل أهح� التوصـيل التكنولوجيـة لملعلومـات فظهـور و  التحليـلو  التخـزںى�

� أدت أمعاهلا
Tونية الىى Tـ مى� و  عةسـر ب احلاسبات االلكرى أمهها احلاسـب الشخىص�

ميـع، � متنـاول احل�
,

� أصـبحت ىڡ
Tنيـت الـىى Tنرى � ال  فـالتغرى�  انتشـار اال¶ التكنولـوىح�

تمع املعلومات � تطور حم�
,

كن إناكره ىڡ خرى� إىلو  مى�

 ذلك من خالل حاجة هذا اال

  .تكنولوجيا حديثة لملعلومات

� مسـودا
ىى, ى الاكتب اليااى� سـاىس� : رى�


� هـو القائـد اال أن التطـور التكنولـوىح�

ىع� 
Tى أنو  للتغـــرى� االجـــامى تمـــع املعلومـــات مـــر  رى� بتكنولوجيـــا بط أساســـا تحم�

  .اتاملعلوم

 � ــيولوىح� ــور السوس ــرى� :املنظ ث
 Tــت اى

T
ــية حى ــفة أساس ــرى� بص ــع يتغ تم ى أن احمل� رى�

ع بيـل اىل و  استخدام تكنولوجيا املعلومات Tاالتصاالت حيث أشار عامل االجامى

ىع� 
Tقسمها اىلو  نشأة نظام اجامى:  

 تدفق املعلومات  -

تمع ما بعد الصناىع�  - � احمل�
,

� املعلومات ىڡ
,

  القوى العامهلT ىڡ

  .املعلومات ثورةو  احلاسبات -
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بعاد

يشرى� هذا النموذج إىل أنه ال يوجد تفسرى� واحد متفق  :املنظور متعدد اال

تمع  مها فإذا اكن احمل�
,

اول هڡ
,

بنا الشديد من الظاهرة هو مسأهلT صعبة حى عليه فقر

يـة متعـددة  ـب أن تـدرس بنظر � وجه فاملعلومـات أيضـا فالظـاهرة حى�

متعدد اال

كن اعتبار التكنولوجيا بعاد فال مى�

�  اال

Tتمع املعلومـاىى القائـد الوحيـد للتغـرى� فـاحمل�

عية أيضا Tظاهرة اجامى.  

تمع املعلومات 2-7   :قياسات حم�

ية* اهز تمع املعلومات: احل� ساسية لدمع بناء حم�

موعة املتطلبات اال ثل حم�

T
 وىه� مى

تمع نفسه ملثـل هـذا االنتقـال واالسـتفادة مـن تقنيـة  ية احمل� تقيس مدى جاهز

  .واالتصاالت املعلومات

� قطاعـات : ثافةالك*
,

تصف املدى واهلدف الذي تسـتخدم فيـه هـذه التقنيـة ىڡ

تلفة مثـل هـا حم, معـال أو التعلـمى� وغرى�

تمـع . اال � حم�

,
ات أساسـية ىڡ وهـذه املـؤرس�

ساس

تمع املعلومات املعلومات وتقدم اال � بناء حم�

,
تمع ما ىڡ   .لقياس أداء حم�

فر -

, اال لعالقة بںى� � تنظمى� العمل فامى� يتعلق اى�

,
ديدة ىڡ   .اد واملؤسساتالطرق احل�

رى� *

ات التنظيمية: اال لتغرى� معال احلكومية مثال(يتعلق أساسا اى�


� تصف) لال

Tالىى:  

ا- نتاج وفامى� بيهى, لعالقات داخل منشآت اال¶ نتاج فامى� يتعلق اى� ديدة لال¶   .الطرق احل�

تمعات والتنافس , احمل�   القدرة عىل احلركة بںى�

عتباره قاع-. ي اى� ية ورأس املال البرس� رات البرس�   .دة معرفيةاالستامى�

عتبار أساس املستقبل-   .االبتاكر والبحث والتطورى� اى�
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نتاج فامى�  :النتيجة* تامية ملا حدث عىل مستوى منشآت اال¶ ىه� النتيجة احل,

نتاجية ص اال¶ , ىع�  حى�
Tرى� االجـامى


ملسـتوى  .واال تـبط أساسـا اى� Tرى Tات احملصـهل ومـؤرس�

ىع� وتصف
Tسوق العملو  التوظيفو  سوق العمل و  االنتاجية االجامى:  

تمع املعلوماتت- ات حم�   :وهح�

يكيـة * مر

ت املتحـدة اال � الوالاى�

,
ـو  :ىڡ

,
� مقدمـة الـدول املتجهـة حى

,
تعتـرى� ىڡ

تمع املعلومات بـداعو  حم� ـة لال¶

هـود التنافسـية و  ذلك من خـالل البيئـة املالمى احل�

نيت بشـلك  Tنتشار االنرى ,ت اى� رى�
T
لدمع ازدهار قطاع تكنولوجيا املعلومات حيث مى

و أصبحت توفر املعلومات اخـيصو  كبرى� Tمـن خـالل الرى , دمات لملواطنںى�  احل,

اءو     .الرس�

* � وروىى�

اد اال

T
م بنمـو: االحى Tاتيجيته هـو االهـامى Tو  إن إسـرى �

,
قـدرة املنافسـة ىڡ

ــع  تم ــل حمل� ــة العم ــىل خط � ع ورىى�

ــس اال ل ــق احمل� ــث واف ــات حي ــال املعلوم حم�

   :قد نصت عىلو  املعلومات

, بيئة العمل - سںى�
T

ونيةو  حى Tلتجارة االلكرى م اى� Tاالهامى   

� املستقبل من العمل الدراىس� االستامى�  -
,

   ر ىڡ

تمع املعلومات -    وضع قواعد عاملية كعنرص أساىس� حمل�

نيت ىه� حمور النمو االقتصادي - Tن االنرى

� اى� ورىى�


اد اال

T
  .امك تبىى, االحى

ــيا* � آس
,

ــة : ىڡ ــة وطني ــع خط ــت بوض ــامل اهتم � الع
,

ن أول دوهلT ىڡ ــااى� إن الي

تمــع او  1972ذلــك عــام و  لملعلومــات ــت عنــوان خطــة حم�
T

 ملعلومــاتاكنــت حى
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اى� جدول أمعال رؤية و  , ذت مالرى� , Tملعلومات 2020احى   .حيت تصبح دوهلT غنية اى�

يدي اهلنود

ذلك من خالل و  امك وضعت احلكومة اهلندية مقوهلT بناء اهلند اى�

  .عبارة تكنولوجيا املعلومات للجميع

يقيــا* � إفر
,

� : ىڡ
,

يقيــة ىڡ فر ثيوبيــا  3/5/1993أصــدرت منظمــة الوحــدة اال¶ ¶ اى�

 
 Tا بدمع اى ـت عنـوان بنـاء و سيسإعالهى,

T
ساسية لملعلومات حى


إنشاء البنيات اال

احم�  موعة من الرى� حت حم� Tامك اقرى �
Tيىڡ فر يق املعلومات اال¶ ب و  طر � � حى�

Tاحلصص الىى

, االعتبار    .أن تؤخذ بعںى�

* � � العامل العرىى�
,

بية لملعلومـات: ىڡ اتيجية عر Tتشـرى� و  لقد وضعت إسرى �
Tالـىى

تمع املعلومات حيث حد دت عـدة أهـداف مـن إىل توجه العرب للدخول حم�

ا   :بيهى,

تمـع  -احلفـاظ عـىل تـدفق املعلومـات مـن خـالل بعـض املبـادرات- بـط احمل� ر

� بشباكت اتصال    .معلوماتو  العرىى�

   ينتج تطبيقات تكنولوجيا املعلوماتو  خلق جيل جديد يستخدم -

بية عرى� شباكت املعلومات الدولية  -   . نرس� الثقافة العر
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ة
T
امى  احل,

تمـع املعلومـات انطالقا امم تقـدم ولـ ـن أرسة حم� � مص, ىك� يكـون وطننـا العـرىى�

� حققـت 
Tكب الدول الىى ال املعلومات واللحاق رى� � حم�

,
كبة التقدم ىڡ ولغرض موا

كـرى� للـوىع� بقيمـة املعلومـات  � إعطـاء أمهيـة أ
ال ينبىع, � هذا احمل�

,
ى ىڡ قفزات كرى�

كـزاى, العمليـة والبحثيـة  � مؤسساتنا ومرا
,

دخال تقنيات املعلومات ىڡ ¶ م اى� Tواالهامى. 

،وال بد من إدراك  � الوقت احلارص,
,

نتاج ىڡ ثل أمه عنارص اال¶
T
ا مى هى,


عىل اعتبارها اى�

ا استخدام تقنيات املعلومات واالتصـاالت  تب علهى� Tيرى �
Tإذ يتمثـل .الفوائد الىى

مثل لملعلومات عرى� شبكة ونظـم املعلومـات احلديثـة واملتطـورة 

االستخدام اال

دم � لكفة العديد من احل,
,

ة ىڡ فيضات كبرى� , Tتلـف إىل حى � حم,
,

م ىڡ � تقدهما إلهى�
Tات الىى

االت التعليمية هاو  احمل� عية وغرى� Tالصحية والثقافية والرعاية االجامى.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة املراجع

  :قامى

ـــمت*1 يـــة:قامس،حش , النظر ـــںى� ـــمل املعلومـــات ب � و  ع ـــق ،دار غـــرىى� التطبي

  .القاهرة،د ت.للطباعة

� ا:هيل،مايلك*2
,

تمع أرى� املعلومات ىڡ ـا:حمل� Tـا وقيمهى Tاسـتعماهلا،و  دراسة لطبيعهى 

� ،.البحوثو  مركز االمارات للدراسات    .2004ابو ظىى�

يــة: عبـد اهلـادي،دمحم فــتىح� *3 , النظر تمـع املعلومــات بـںى� التطبيـق ،الــدار و  حم�

   2007القاهرة، .املرصية اللبنانية

،شـــــــــادن*4 �
,

� عرصـــــــــ املعلومـــــــــات و  االنســـــــــان:الياىڡ
,

املعرفـــــــــة ىڡ

  .2001ض،الراى� .،دارالعبياكن
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    ملقدمةا

ا املعلومات ية تلعب فهى� ات جذر د العامل تغرى� � اكفة و  هس�
,

ا ىڡ املعرفة دورا كبرى�

كـرى�  تمع املعلومات إىل تاكمـل أ و حم�
,

تلفة  ويؤدي التوجه حى نشاطات احلياة احمل,

صعدة االقتصـادية اال 

عيـة والثقافيـةعىل اكفة اال Tالسياسـية فـإن التاكمـل و  جامى

� ظـل 
,

ـ ىڡ كـن أن يكـون أهسـل وأرسع مـن أي وقـت مىص, � مى�
,

ىع� والثقاىڡ
Tاالجامى

� متنـاول الفـرد
,

اث العىمل� ىڡ Tتمع املعلومات فوقع الرى امك أن التوجـه العـاىمل� ، حم�

تمعات  � ستؤرى� عىل احمل�
Tت اهلامة الىى لو من التحداى� , تمع املعلومات ال حى� و حم�

,
حى

� تت
Tتمـع املعلومـات الىى وه لذا وفـرت القمـة العامليـة حـول حم�

,
� التوجه حى

,
أخر ىڡ

ـ الـذي تلعبـه  2005تونس و  2003جنيف  ملتىڡT احلـوار حـول الـدور الرئيىس�

ــات ــات املعلوم ــة البو  ثقاف � التنمي
,

ــاالت ىڡ ـــر االتص ــردة ش ــه منف ية امك أن فرص

اك احلكومات Tـاصو  الشرى � و  القطـاع احل,
تمـع املـدىى, � املنظمـات الدوليـو  احمل�

,
ة ىڡ

ف املستقبل    . وضع خطة معل تسترس�

تمع املعلومات :أوال  يف القمة العاملية حمل�  تعر

, بتسخيـــر  ,مںى� Tة لزمعــاء العامل امللرى
T

تمع املعلومــات ىه� مڡ القمة العــاملية حمل�

دمـــة  � تكنـــــولوجيا املعلومـــات واالتصـــــاالت حل,
,

يـــة ىڡ
T

ت الثـــورة الرمڡ إمـــاكاى,

ــة حقيق ــة تعددي ية، وىه� معلي ــ , يشــملون البرس� ــذںى� ـــاب املصــلحة ال حصـ

ــة ال ي

احلكومات واملنظمــات الدولية احلكومية واملنظمات غـرى� احلكوميـة والقطـاع 
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 �
تمع املدىى, ــاص واحمل�   احل,

نيا تمع املعلومات           :اى�  اسباب انعقاد القمة العاملية حمل�

بادرة من تونــس، حيـث  تمع املعلومات مى� نظمت القمـة العاملية حــول حم�

ــ , Tت احى ــوالاى� � ال
,

ــدوىل� لالتصــاالت ىڡ ـــاد ال ـ
T

حى , لال¶ , املفوضــںى� ر املنــدوبںى�
T
ـذ مــؤمى

يكية قرار من  مر

كتورى�  12إىل  6املتحدة اال بدراسة إماكنية تنظمى� هـذه  1998أ

ـــات  ــاهمى� وسياسـ ــل ملف ث Tورة تطــور مامى ــا عــىل رص, تكــز تنظيمه � رى�
Tــىى ـــمة ال القـ

تمع ا وم حم� ور مهڡ, � مع هط,
ىس� Tملعلومــاتوشباكت االتصال بغية الامى .  

, البلـدان املتقدمة  يــة بںى�
T

وقد نظمت هذه القمـة بسبب اتساع الفجوة الرمڡ

مـــثل للتكنولوجيـــات 

ــــال امتـــالك واالســتغالل اال � حم�

,
والبلــدان النــــامية ىڡ

 احلــديثة لالتصــال واملعلومات                                    

لثا  تمع ا:اى�   : ملعلومات أهداف القمة العاملية حمل�

نسـان " اهلــدف من القمة هـو  تمـع معلومـــات جـامع هـــدفه اال¶ بنـاء حم�

تمــع يسـتطيع كـــل فـرد فيـه استحـــداث املعلومـات  و التنميـة، حم�
,

ويتجه حى

تمعـات  فراد واحمل�

ا واستخداهما وتقامسها، ويتمكــن فيه اال واملعارف والنفاذ إلهى�

م للهى,  Tهى , والشعوب من تسخرى� كـامل إمكـااى, م املستدامة ولتحسںى� Tـوض بتنميهى

ـم  Tنوعيـة حياهى.  
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� جينيف 
,

تمع املعلومات ىڡ  .                 القمة العاملية حمل�

� جنيـف، سوي
,

وىل مـن القمـة ىڡ

� ســر ُعقدت املـرحهلT اال

,
اكنـون   12-10ا ىڡ

ول 

و 2003اال

,
شاركة حى ـو  120، مى�

,
 منظمـة وهيئـة غـرى� حكوميـة  600دوهلT وحى

� واعتمــد زمعــاء العــا
,

� مــرحهلT جينيــف مــن القمــة العامليــة ىڡ
,

, ىڡ تمعــںى�  12مل احمل�

تمـع معلومـات و  إعالن مبادئ القمة 2003ديسمرى�  ـد عـاىمل� :عنوانه بنـاء حم�
T

حى

ديدة  لفية احل�

� اال

,
 .ىڡ تمع املعلومات الناىس� عالن يضع أسس حم� وصدر وهذا اال¶

ن عــن هــذه املــرحهلT مــن القمــة  Tــان معتمــداى ــادئ جنيــف : وثيقت إعــالن مب

Geneva Declaration of Principles ؛ وخطة معل جنيفGeneva Plan of 

Action � وىل املبــادئ العامــة ذات الطــابع التــوجىهى�

وقــد تضــّمنت الوثيقــة اال

تمــع املعلومــات؛ و  كة حمل� Tمثــل الرؤيــة العامليــة املشــرى ، ّ دور أحصــاب الســياىس�

ك بتقنيــات stakeholdersاملصــلحة  Tــوض املشــرى � الهى,
,

ختلــف صــورمه، ىڡ ، مى�

ــةاال ــات بغــرض التنمي ــة تصــاالت واملعلوم ــة، التقني ــة التمكيني ــاء البيئ ؛ وبن

ية، الالزمة لذلك يعية والبرس� ـات . والترس� أما الوثيقـة الثانيـة فتضـّمنت التوهح�

تمــع املعلومــات وفــق املبــادئ  لتحــّول إىل حم� � تســمح اى�
Tساســية الــىى


العمليــة اال

, عىل  كرى� Tيـع املو  تطبيقـات تقنيـات االتصـاالتالسابقة، مع الرى � مح�
,

علومـات ىڡ

� واهلويـة الثقافيـة والتنـوع اللغـوي 
,

حلاح عىل التنـوع الثقـاىڡ مناىح� احلياة، واال¶

قليىم�  ، وعىل آليات التعاون الدوىل� واال¶   .   واحملتوى احملىل�
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� تونس 
,

تمع املعلومات ىڡ  : القمة العاملية حمل�

� ُعقــدت املــرحهلT الثانيــة مــن القمــة 
,

� تــونس العامصــة، تــونس ىڡ
,

 18-16ىڡ

ـــت � رش
ــاىى, , الث ــو 2005ںى�

,
ــاركة حى ش ــن  170، مى� ــرى� م ــدد كب ــافة إىل ع ، إض Tدوهل

 �
تمـع املـدىى, مات غرى� احلكومية وهيئـات احمل�

ّ
وىل، . املنظ


وعـىل غـرار املـرحهلT اال

ن Tمن القمة وثيقتان معتمداى Tامات تونس : صدر عن هذه املرحهل , Tوأجندة  الرى

حم� معل( اى, تمع ) أو رى� م فـامى� يـىل�  املعلومات   تونس حمل�
ّ

 وسنقد
ً
 رسيعـا

ً
لـيال

T
 حى

ـم الـدول الناميـة  Tهى �
Tز القضااى� الىى ، مع التوقف عند أرى� , , الوثيقتںى� حملتوى هاتںى�

بية  والدول العر
ً
     .خصوصا  معوما

امات تونس : أوال , Tالرى . 

عالن مبـادئ جنيـف   ال¶
ً
، استامكال ّ  هذه الوثيقة، ذات الطابع السياىس�

ّ
تعد

� حمتــواه
,

ــا ومــن أمه القضــااى� . مــع بعــض التطــورى� ىڡ � جــرى  االتفــاق علهى�
Tالــىى

                                             ·:مايىل� 

ابية عىل التنميةدمع ثورة تقنيات االتصاالت واملعلومات، ملا  - � ر إحى� .             هلا من آاى�

ميع بلـدان العـامل * � تكفل حل�
Tيع التدابرى� الىى تمع الدوىل� مح� ورة أن يتخذ احمل� رص,

 ومن
ً
 شامال

ً
 ومتيوصوال

ً
التلكفـة إىل تقنيـات االتصـاالت واملعلومـات؛  ســرصفا

م الدول النامية Tهامى   . وهو موضوع اكنت تتابعه اى�

ــدرات الب - ــة الق ورة تنمي ـــر رص, ــات ش ــات تقني ــتخدام تطبيق ــا الس Tيئهى Tية وهى

للغات احمللية � اى�
T
نشاء حمتوى رىمڡ  .     االتصاالت واملعلومات، وإعدادها ال¶
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تمع املعلومات* ول حم� يـق تشـجيع اسـتعمال  مس� ميع شعوب العـامل، عـن طر حل�

ال تقنيات االتصاالت واملعلومات، ومحاية التنوع ا � حم�
,

� اللغات احمللية ىڡ
,

.             لثقاىڡ

جل  -

ك ال Tلعمل املشرى ام اى� , Tااللرى" �

T
  .               Digital Solidarity" التضامن الرىمڡ

, عنــد ســد الفجــ - نســںى� , احل� يــة، ودمع الشــباب، دمع تاكفــؤ الفــرص بــںى�
T

وة الرمڡ

طفال

  .             ومحاية اال

ال التعلمى� والعلوم - � حم�
,

يات احلرة ذات املصدر املفتوح، خاصة ىڡ حم�    .تطورى� الرى�

مــن واالســتقرار  -

, الســالم واال � تعــزرى�

,
دور تقنيــات االتصــاالت واملعلومــات ىڡ

ىع� 
Tقراطية والتالمح االجامى ورة Good Governanceاحلمك القومى� و  والدمى� ، مع رص,

ــة عــن االســتخدامات الضــارة هلــذه  ــدات النامح� دي Tت والهى ــة التحــداى� مواهح�

رهابية جرامية واال¶ غراض اال¶

  .         التقنيات، مثل استخداهما لال

نيا  تمع املعلومات: اى�   :            أجندة تونس حمل�

وىل مـن 

ا مفتوحة املـرحهلT اال Tكهى Tرى �

Tت أجندة تونس أمه املواضيع الىى عاحل�

تمـع  ال و حم�
,

ويل التحّول حى
T
أو (املعلومـات؛ وإدارة   قمة؛ وعىل رأهسا آليات مى

نت) “حاكمه" Tنرى                                         .؛ وآليات التنفيذ واملتابعة بعد القمةاال¶

 :أليات التمويل . 

ـدف إىل املسـامه ، هى� �
T
نشاء صندوق طوىع� للتضامن الـرىمڡ ¶ ة رحبت القمة اى�

 , كـرى� Tالتمويـل والرى �
,

حلـاح عـىل دور احلكومـات ىڡ ية، مع اال¶
T

� ردم الفجوة الرمڡ
,

ىڡ

مور التالية

  :                                            عىل اال
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* ويل دامى
T
ية إىل مى

T
ويل ردم الفجوة الرمڡ

T
ويل مى

T
ورة حى ولوية و رص,


إعطائه اال

� لك دوهلT عىل مستوى التخطيط
,

      .          .الالزمة ىڡ

ــد مــن املــوارد لتســخرى� تقنيــات * ي تــاج إىل مز
T

� حى
Tــىى ــاالت ال ــد احمل� دي

T
حى

  .   االتصاالت واملعلومات

ليات املالية*
Ã
ساسية لتحقيق االستفادة املنصفة من اال


وط اال .              توفرى� الرس�

ـال بنـاء القـدرات املرتبطـة شــر أمهية بناء القدرات الب* � حم�
,

هـا ىڡ ية وغرى�

  .     ت االتصاالت واملعلوماتبتقنيا

نت Tنرى                                            إدارة اال¶

رة للجدل،  � طرحت حساسية وإاى�
Tكرى� املواضيع الىى نت أ Tنرى اكنت إدارة اال¶

يـق معـل  , فر , حمور املرحهلT الثانية من القمـة فقـد مىT تكـوںى� ںى� � نظر كثرى�
,

 ىڡ
ّ

وتعد

 
,

تص لتقدمى� رؤية واحص , استشاري عاىمل� حم, ة ما بـںى� Tفرى �
,

ة حول هذا املوضوع ىڡ

بية اململكـة  يق، الذي شاركت فيه من الدول العر م هذا الفر
ّ

, وقد قد املرحلتںى�

 
ً
 مفّصال

ً
ا بية السعودية ومرص وتونس، تقررى� , االعتبـار  العر ولكن مل يؤخـذ بعـںى�

ا  ل ما جاء فهى� �  حى�

 , � حںى�
,

زت أجندة تونسىڡ
ّ
 عىل القضااى� التالية رك

ً
                           أساسا

* , كـرى� مـن العنـاوںى� نت تنطـوي عـىل مـا هـو أ Tنرى ن إدارة اال¶

اف اى� Tاالعرى

دارة احلالية قرار بعدم كفاية آليات اال¶     .وأامسء النطاقات، مع اال¶

ي، * , يـرى�
T
نت ذات توجه تنموي وغرى� مى Tنرى ورة أن تكون إدارة اال¶ كيد رص,

 Tاى
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ميع البلدان، املتقدمة  .                        والنامية  وعىل أساس املشاركة الاكمهلT حل�

دارة * � اال¶
,

ــا، ىڡ اف بــدور احلكومــات، عــىل قــدم املســاواة فــامى� بيهى, Tاالعــرى

ا واستمرارها ن استقرارها وأمهى, نت وامص, Tنرى  .  الدولية لال¶

نت * Tالدولية لالنرى Tة تاكليف التوصيهل ورة معاحل�   .  رص,

من عند استعمال تقنيات *

ورة بناء الثقة وتوفرى� اال     رص,

ها الرسائل االقتحامية  * � تثرى�
Tالىى Tة املشلكه

,
ورة ماكحڡ   . رص,

وانــب * ، واحملافظــة عــىل احل� يــة التعبــرى� ر حــاكم املتعلقــة حى�

ال اف اى� Tاالعــرى

ام احل,صوصـية ومحايـة املعلومـات  Tن احـرى تمـع املعلومـات، وامص, خالقيـة حمل�

اال

ت الشخصية   .           والبيااى,

 :             هلT مايىل� تضمنت هذه املرح: التنفيذ واملتابعة

َرجات القمة* 
ْ , � تنفيذ حمُ

,
قليىم� ىڡ   .     أمهية التعاون اال¶

ـا * ونيـة وطنيـة خاصـة هى� Tاتيجيات إلكرى Tورة قيام الـدول بوضـع اسـرى .             رص,

قيق الوصول الشـامل واملنصـف إىل املعلومـات واملعـارف للجميـع حى� *
T

لـول حى

  .  2015عام 

� القمة وخطط *
Tمرحلىى �


كينية عىل الصعيد الدوىل� لتنفيذ نتاحى

T
يئة بيئة مى Tهى

  .معلها

احم� وخطط العمل *   .إنشاء آلية إقليمية لتنفيذ الرى�

ا*  جية ُيتفق علهى�  إىل مهى,
ً
� التنفيذ استنادا

,
ية للتقدم ىڡ ت دور        .اجراء تقيامى�
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مم املتحـدة بت *

, العام لال مںى�


مم تلكيف اال


قـدمى� تقـاررى� للجمعيـة العامـة لـال

� القمة

  .                       املتحدة عن نتاحى

ن :احملور الرابع  كـن القـول اى� تمـع املعلومـات مى� رجات القمـة العامليـة حمل� حم,

س فيـه

 ال اى�

ً
احـا �

,
ا، قد القت حى رحلتهى� تمع املعلومات، مى� . القمة العاملية حول حم�

وىل

ا اال Tقيق غايهى

T
نت من حى

ّ
ك

T
هلT بفتح النقـاش ون فقد مى

ّ
الـوىع� حـول  شــراملتمث

ــع  تم ــية حمل� ساس

ة اال , ــركرى� ــا ال عتباره ــات، اى� ــاالت واملعلوم ــات االتص دور تقني

املعلومات، الذي يعد فيه الوصول الشامل والكثيف واملنصف إىل املعلومات 

 أثنـاء النقاشـات  
ّ ,

عيـة وقـد تـوحص Tسا من أسس التنمية االقتصـادية واالجامى
ً
ّسا
ُ
أ

ية � القمة، التحضرى�
Tمن  ملرحلىى ٌ رت كثرى� كرى� من ثالث سنوات،هط, وعىل مدى أ

جتمع املعلومات واقتصاد املعرفة، وجـرى إلقـاء الضـوء عـىل  اصة مى� املفاهمى� احل,

مة عن الـدول الناميـة،
ّ

� تفصل الدول املتقد
Tية الىى

T
ورة و  الفجوة الرمڡ كيـد رص,

 Tاى

ن وصول منافع تقنيـات االتصـاالت واملعلومـات إىل  يـع املنـاطق ردهما لامص, مح�

قيــق 
T

ــة املســتدامة وحى � التنمي
,

ــة ذلــك ىڡ � العــامل، وأمهي
,

ــدان والشــعوب ىڡ والبل

لفية 

ت الدول الناميـةأهداف اال ـاذ  وقد أحلَّ , Tورة أن يشـمل ذلـك احى عـىل رص,

� تكفل لبلدان العامل اكفة
Tيع التدابرى� الىى  الوصـول واالسـتفادة الاكمـهلT مح�

َّ
، حـق

ــص إدارة اال¶ مــن تلــك التقنيــات  , ن القــرارات وفــامى� حى�

كــن القــول اى� نــت، مى� Tنرى

 ،
ً
مـل بـه الـدول الناميـة معومـا

 Tال جـاءت أقـل امم اكنـت اى � هذا احمل�
,

املتخذة ىڡ

 
ً
بيــة خصوصــا موعــة العر ورة أن . واحمل� فقــد دارت نقاشــات حاميــة حــول رص,



25 

 

نـت عـن  Tنرى كية عن دورها املهيمن عىل إدارة اال¶ مرى�

ت املتحدة اال  الوالاى�

ّ
تتخىل

ا الفعليــة Tيــق ســيطرهى نــت  طر Tنرى � اال¶
,

رقــام ىڡ

امسء واال


كــة إســناد اال عــىل رس�

ياكن(
Ã
    . ICANN) اال

ـد دور احلكومـات، عـىل 
ّ
 التوصـل إىل حـل وسـط يؤك

ً
ا قـدم تجرى أخـرى�

نـت Tنرى � رمس السياسـات العامـة لال¶
,

ا، ىڡ نشـاء منتـدى  املساواة فامى� بيهى, ¶ ويقبـل اى�

ن اسـتمرار احلـوار حـول  ديد واليته لامص,
T

نت وحى Tنرى دارة اال¶ تطـورى� إدارة عاىمل� ال¶

ياكن فيه
Ã
نت ودور اال Tنرى ص قضااى� التنفيذ واملتابعة، فقـد جـاءت  .اال¶ , أما فامى� حى�

 Tيىك� قبـل بـدء املـرحهل مـر

� أفضل من املتوقع، إال أن تعـديل املوقـف اال


النتاحى

ــد  دي
T

ــة، وحى ــذ واملتابع ــات التنفي ــع آلي ــح بوض , مس ــومںى� ــة بي ــن القم ــة م الثاني

ــ مم املتح

ــات اال م

ّ
ــدول ومنظ ــؤوليات ال ــة مس ــرى الدولي خ


ــات اال م

ّ
دة واملنظ

قليمية، احلكومية وغرى� احلكومية عن ذلك    .  واال¶
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ة
T
امى   : احل,

مــم املتحـدة حـول 

عايـة اال ر رى�

T
تمع املعلومـات، هـو مـؤمى القمة العـاملية حمل�

� ديســمرى� 
,

� جنيــف ىڡ
,

وىل ىڡ

, اال املعلومــات واالتصــاالت، جــرت القمــة مــرتںى�

� حــول  2003
ــاىى ــاق هى, ن اتف ــدون امص, ــت ب Tــدما انهى ـــت بع ن Tــمك االنرى إدارة ح

ـوذج جديد للتعاون 
,
� الراىم� إىل وضع مى ورىى�


اد اال

T
ح االحى Tعارضـت الو م أ مقرى

� هيمنة 
نت والذي سيىهى, Tـال االنرى � حم�

,
جـزاء احليويــة مـن  -الو م أ -ىڡ


عـىل اال

نت Tاالنرى.  

ـرى� 
,

� تونس نومڡ
,

�  2005والثانية ىڡ
Tأقرت بعـض املبـادئ والقرارات الـىى �

Tوالىى

ورة من شأهى,  كــيد عـىل رص, � انعقدت مـن أجلـــها والتأ
Tهداف الىى


ا تفعــيل اال

ــــدمة  , البلــــدان مــن أجــل تســخرى� التكنولوجيــات احلديثــة حل, التعـــاون بــںى�

ـاز مقررات القمة  �
,

حى اهما اى� , Tية والرى   .البرس�

  

نت: املراجع Tالصفحات التالية ، مواقع من االنرى:  

052519.pdf-http://www.moct.gov.sy/servers/gallery/20050126  

http://www.moct.gov.sy/servers/gallery/20050126-052631.pdf   

http://www.moct.gov.sy/servers/gallery/20050126-052419.pdf   
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 �
,

ــزارى ىڡ ــود احل� نــتهح� Tعــرف العــامل انتشــارا واســعا لتكنولوجيــا  :االنرى

املعلومات واالتصاالت حيث أصبحت املعرفة واملعلومـات ىه� أسـاس الـذي 

ــة هــذه  كب ــزارى موا ــت احل� � ظــل هــذه التحــوالت حاول
,

ــدول وىڡ ــه ال تقــوم علي

ــة ــدول املتقدم ل ــاق اى� ات لاللتح ــرى� اك  التغ Tــرى الش ــزارى اى� درت احل� ــبكة اى� � ش
,

ىڡ

ر مارس من عام  � هس�
,

ا ىڡ نت وارتبطت هى� Tيق مركز البحث ،،1993االنرى عن طر

 �
عالم العىمل� والتقىى, � اال¶

,
ساسـية واكنـت ،ىڡ


العمـل عـىل إقامـة شـبكة هممتـه اال

بطها بشباكت   .قليمية والدولية االوطنية ور

م ،1994ومنذ هذا العام أي  Tـال االهـامى � حم�
,

زارى تقـدما ملحوظـا ىڡ عرفت احل�

ا Tنت واالشرى Tيـق ايطاليـا ،ك والتعامل مع االنرى نـت عـن طر Tالنرى إذا ارتبطت اى�

� الثانيـة  9600وتقدر رسعـة االرتبـاط ب .
,

� ىڡ
وىه� رسعـة ضـعيفة ،حـرف ثنـاىى

 .جدا

وع تعـاون مـع اليونسـكو � إطار مرس�
,

ـدف إىل إقامـة شـبكة ،ومىT ذلك ىڡ هى�

يقيــا  � إفر
,

ينــاف(تســىم ،معلوماتيــة ىڡ  RESEAU DTNFORMATION)ر

AFRICALN يقيا وت ل إفر � امس�
,

ية للشبكة ىڡ زارى ىه� النقطة احملور  .كون احل�

 �
,

اك ىڡ Tاالشرى , رحى� Tمن اى , نتوبعد سنتںى� Tعام،االنرى �
,

زادت  19971996أي ىڡ

� الثانية  64رسعة هذا احل,ط إىل� 
,

� ديسـمرى� ،ألف حرف ىڡ
,

مىT احـداث خـط .وىڡ

� الثانية  256أخر برسعة
,

ريس ، 256 ألف حرف ىڡ يق اى� ر عن طر  .ومى�
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كتــورى�  ــر أ � هس�
,

�  1998 وىڡ
,

, مركــز البحــث ىڡ ــںى� مــت ب ــة أرى� وجــب اتفاقي ومى�

� وهيئــة 
تســات(االعــالم العــىمل� والتقــىى, بــط املركــز) اى, يكيــة مىT ر مر


 بشــبكة اال

نت Tة  االنرى نت بصفة مبـارس� Tنرى

اكت خاصـة تقـوم  ،اال ـرت عـدة رس� كـذلك هط,

ىل� 
Ã
عــالم اال � اال¶

,
, ىڡ نــت ،بعمليــة التكــوںى� Tإىل جانــب ،واســتخدام شــبكة االنرى

 �
,

� مركز البحث ىڡ
عالم العىمل� والتقىى, يست التـابع لـوزارة اال¶ مس  سرى� املعروف اى�

تمعو  التعلمى� العاىل�  � احمل�
,

اشيا مع التطورات احلاصهلT ىڡ
T
 cerist البحث العىمل�   مى

  ، . 

يـق  نت عن طر Tالنرى تكون اى� , بدؤوا حى� يںى� زارى , احل� لذكر أن املوطنںى� وجدرى� اى�

تيك  نت  مىهڡT او مى� السيرى� ،امليداى� Tبدأت االنرى �
Tتنترس�  الىى �

,
يـة ىڡ زارى املدن احل�

كــرى� مــن . ــه بوجــد أ , فان ــارحى� ــة بت ي زارى ــاء احل� نب

ــواكهلT اال ــة ل قي  400،وحســب رى�

فردها زارى مى� � والية احل�
,

تيك ىڡ   .ميداى�

- زارى � احل�
,

نت ىڡ Tلتنظمى� االنرى �
طار القانوىى,   اال¶

� عـام
,

نـت ىڡ Tالنرى ـزارى اى�  من ارتبـاط احل�
,

إال أن أول تنظـمى�   1993 عىل الرمع

ا  Tدماهى � حل,
� عـام قانوىى,

,
  19981998مل يظهر إال ىڡ

T
صـدار املرسـوم التنظـيىم� رمڡ ¶ اى�

98-257  �
,

وط    18ويتكـــون مـــن،1998أوت  25املـــؤرخ ىڡ مـــادة تضـــبط رس�

أهسـا  نـت  رى� Tنـة االنرى ـا امس حل� نـة أطلـق علهى� يـق حل� نت عـن طر Tاستغالل االنرى

يد واملواصالت  .ممثل وزرى� الرى�

ستغاللذوتتوىل ه خيص اى� Tنت  ه اللجنة دراسة طلبات الرى Tخدمات االنرى
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ــا  نــت احلصــول عــىل رخصــة مــن وزرى� . والبــث فهى� Tاالنرى �
,

ط النشــاط ىڡ Tويشــرى

تصـون  يد واملواصالت بعد موافقة هذه اللجنة عىل الطلـب وقـد اعتـرى� احمل, الرى�

كرىT امم يشجع عىل استخداهما نت أ Tهذا املرسوم مقيدا الستغالل االنرى. 

كتورى� من عام  ر أ � هس�
,

 صـدر املرسـو   2000لذلك وىڡ
T
-2000م التنفيـذي رمڡ

كتورى�   307 � أ
,

ـزارى  2000املؤرخ ىڡ � احل�
,

نـت ىڡ Tوهكـذا .لتنظمى� أفضل لقطاع االنرى

نـت وارتفـاع  Tخـدمات االنرى , سـںى�
T

� حى
,

تصون أن يسامه هذا املرسوم ىڡ يتوقع احمل,

 �
اب الوطىى, Tتلف الرى ا عرى� حم,  1عدد مستخدمهى�

نت - Tمزودو االنرى  

� م -
عالم العىمل� والتقىى,   ركز البحث اال¶

ـزارى وذلـك منـذ عـام هو ر  � احل�
,

نـت ىڡ Tالنرى , اى� واليـه يعـود .1993ائد املزودںى�

ـذه الشـبكة  زارى هى� بط احل� � ر
,

� . الفضل ىڡ
,

نـت ىڡ Tاالنرى , رحى� Tاى �
,

نـا ذلـك ىڡ
,

امك أوحص

 زارى    .احل�

 �
عالم العىمل� والتقىى, � اال¶

,
وي مزود مركز البحث ىڡ


ـا ،موقع واب 158واى� مهى,

64 , ںى ا للزاى� نشاهى ¶ ـا ،موقعا املتبقية  94،موقعا قام املركز نفسه اى� فقـد قـام أحصاهى�

نفهســم أو عنــد مؤسســات أخــرى 

هــا اى� � مــزود مركــز ،بتطورى�

,
ــا ىڡ يواهى ¶ وقــاموا اى�

 �
عالم العىمل� والتقىى, � اال¶

,
 .البحث ىڡ

نــت ويقــدر Tاالنرى �
,

, ىڡ كںى� Tاملشــرى , يںى� ــزارى �  مركــز عــرى�  عــدد احل�
,

البحــث ىڡ

ـر جويليـة  � حـىىT هس�
اك 11126ب  2000االعالم العـىمل� والتقـىى, Tثلـو ،مشـرى ن مى�
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تلف قطاعات النشاط 1500  .هيئة من حم,

 جيكوسمؤسسة  -

ية أنشأت عام  كة جزارى لتقـدمى� احللـول واملسـاعدة ،1994جيكوس ىه� رس�

 , احم� لملتعـاملںى� الت والـرى�
Ã
ال ات اى� , ىل� وكـذا التجهـرى�

Ã
عـالم اال ـال اال¶ � حم�

,
التقنية ىڡ

 , يںى� زارى , احل�  .االقتصاديںى�

نـ 1997 ومنذعام Tكة جيكوس عىل خدمات االنرى حيـث ،ت انفتحت رس�

ر سبتمرى�  � هس�
,

زارى ىڡ � احل�
,

أي قبل صـدور (1997قامت بوضع أول سيرى� مىهڡT ىڡ

نت Tأول مرسوم منظم لالنرى( 

ــاز مواقــع  الــواب للشـــر كــذلك قامــت هــذه ال �
,

حى يــة شـــر كة اى� زارى اكت احل�

اصة   . العمومية واحل,

كرى� من  كة جيكوس حاليا أ وي رس�
 Tـــراكتع واب للشـــــــــــــموق 100واى 

دارات واملؤسســات ا اصــة واال¶ ــة واحل, ت املتحــدة ،لعمومي ــوالاى� ل ــا اى� ــمىT إيواهى وي

يكية  مر

 .اال

ية  زارى عالم احل� � إنشاء مواقع واب ملعظم وسائل اال¶
,

كة الفضل ىڡ وهلذه الرس�

رى� ،الوطن : وىه�  اهد ،لشعب ،احل,  ...احمل�

نشــاء مواقــع الــواب لعــدة هيئــات  ¶ كــة جيكــوس اى� كــذلك قامــت رس�

ية مثل  ارجية،ناعة وزارة الص:ومؤسسات جزارى  .وزارة احل,

 �
� الـــوطىى, لـــس الشـــعىى� طراك  ،احمل� كـــة ســـواى, ـــه ،رس� مؤسســـة مينـــاء عناب



31 

 

ها.............وسكيكدة  .وغرى�

ر أوت  � هس�
,

يـد واملواصـالت 1999وىڡ تلقت جيكوس رخصة من وزارة الرى�

 زارى � احل�
,

نت خاص ىڡ Tلتكون أول موزع انرى. 

 , ال،ومنذ ذلك احلںى� ا فرصة االرتباط اى� ئهى, نح لزاى�
T
ة جيكوس مى نت مبـارس� Tنرى

يكيـة  مر

ت املتحـدة اال لـوالاى� كبـون اى� يق القمر الصناىع� اى� إىل جانـب ،عن طر

 �
عالم العىمل� والتقىى, � اال¶

,
يق مركز لبحث ىڡ  . خط متخصص عن طر

زارى  ايباد.مؤسسة   احل�

كة ايباد عام  � عـن بعـد ،1992نشأت رس�
, املهىى, همة التعلمى� والتكوںى� لتقوم مى�

. , همتــںى� ــا مى� ــاد حالي كــة ايب ات عــن بعــد ، وتقــوم رس� � احملــارص,
,

وىل ىڡ

تتمثــل اال

نت ، Tالنرى ويد اى� , Tالرى  �
,

 .وتتمثل الثانية ىڡ

ك  Tسة أالف مشرى � ايباد مح,
,

ك ىڡ Tها العـام السـيد ،ويشرى حـرز "ويتوقع مـدرى�

 , كںى� Tلك 15هللا أن يبلغ عدد املشرى �
,

, نقـاط تواجـد ىڡ ك بعـد تدشـںى� Tألف مشـرى

زارى العامصة   .قسنطينة،عنابة ،وهران ،من احل�

يةحمراكت ا زارى   لبحث احل�

ية زارى , : دليل املواقع احل� وهـو ،1998ديسـمرى� 4هـذا احملـرك مىT انشـائه بتـارحى�

حصــاء لك املواقــع  ¶ يــة وهــو يقــوم اى� زارى � البحــث عــن املواقــع احل�
,

متخصــص ىڡ

 زارى حل� مىT اى� Tهى �
Tية أو تلك الىى زارى كرى� ، احل� � معرفة أ

,
غب ىڡ وهو مدخل للك من رى�

 زارى  .حول شؤون احل�
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زارى عىل احل,ط  يـة فقـط هو:احل� , لرى� �
,

لغة االحى ث اى� مىT إنشـاؤه عـام  .، حمرك حى�

1997  ـزارى ـص احل� , Tحى �
Tـاالت الـىى � املواضـيع واحمل�

,
أخبـار  ويتيح فرصة البحث ىڡ

 زارى كة جيكوس :احل� ث لرس�                      1997مىT إنشاؤه عام .وهو حمرك حى�

ت دي زاد زارى اى, � االعالم العـىمل� :احل�
,

بع ملركز البحث ىڡ Tث اى وهو حمرك حى�

� و 
زارى  التقىى, -http://www/algeria.1998مىT انشاء هذا احملرك عـام : دليل احل�

guide.com . 

ت دي زاد  ت دي زاد عنوانــه عــىل :بــالاى, هنالــك حمــرك أخــر امســه بــالاى,

نــت Tاالنرى http://www.planet-dz.com  موعــة مــن ريــس أنشــأه حم� مقــره اى�

 , يںى� زارى , احل� تيںى� اى, Tاالنرى .  

كة حمرك  لكه رس�
T
ية BMGIهذا احملرك مى زارى  3. 1998ومىT إنشاؤه عام،احل�

 شــراالمميـة للن، تكنولوجيـا االتصـال احلديثـة، هـارون منرصـ 1املرجع   

يعو  زارى ، التوز  :141EDGAZAIRص ، احل�

 زارى � احل�
,

نت ىڡ Tواقع االنرى                                                                    

عـالم واالتصـال عـن وجـود كشفت أخر الدراسـات حـول تكنولوج يـا اال¶

ملغـرب وتـونس  ـزارى مقارنـة اى� � احل�
,

كتساب هـذه الوسـائل ىڡ � ا
,

خر كبرى� ىڡ
 Tاى، �

,
ىڡ

ــول  ــوهران ح ــبة ب ــة واحملاس ــارات املالي ــة إط ا كنفدرالي Tــدمهى ــة ق ــة مقارن دراس

هــا عــىل االقتصــاد  ثرى�
 Tاملرتبــة .التكنولوجيــا احلديثــة واى ــزارى حيــث احتلــت احل�

يقيا من حيث � إفر
,

ة ىڡ عـالم واالتصـال العارس� أمـا مـايتعلق بتقنيـة .انتشـار اال¶
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زارى التتوفر إال عىل نسبة  نت فان احل� Tبشـبكة 2%،4االنرى , من الساكن املتصـلںى�

, يستعملون هذه التقنية  � وقت اليتجاوز الذںى�
,

نت ىڡ Tألف من الساكن 800االنرى

عــدل ، ة مــن هــؤالء 500مى� , نســبة كبــرى� � حــںى�
,

ألــف مســتعمل بصــفة منتظمــة ىڡ

, ي نـت املستعملںى� Tنـوادي االنرى �
,

كن معلهـم أوىڡ � أمـا
,

ستخدمون هـذه التقنيـة ىڡ

� يصل عددها إىل�     
Tمر الذي يؤكـد أن   5000الىى


ة عرى� الوطن اال دي منترس� اى,

يقيـة  فر لـدول اال¶ � املنازل مازالت ضعيفة جدا مقارنة اى�
,

جـع .نسبة الربط ىڡ ورى�

م لثقافة نرس� التكنولوجيا وكـذ Tا الـنقص هذا التأخر إىل� نقص أو غياب شبه اى

ــزارى ال طــوط اهلاتفيــة حيــث أن احل� � احل,
,

 ىڡ
,

ــوفر إال  الــواحص خطــوط لــلك  6ت

 إىل� 100
T
� الوقت الذي يصل فيه الرمڡ

,
� الـدول  90نسمة ىڡ

,
خطـا لـلك مـواطن ىڡ

وكذلك ضعف املستوى التأهيل لـدى السـاكن إذ يصـل . املتقدمة تكنولوجيا 

 .مليون نسمة 17,5

مم املتحـدة فـاءن سـنة 

� 5000عرفـت 2004وحسب دراسـة لـال

,
ك ىڡ Tمشـرى

نت بنسبة    Tنت للك 148االنرى Tألف مواطن10معلية استعمال لالنرى. 

ـزارى 13,85وكدلك حسب هـذه الدراسـة فـاءن  � احل�
,

ملئـة مـن السـاكن ىڡ اى�

نت ضـعيفة Tعل نسبة استخدام االنرى � مر الذي حى�

لكون اهلاتف الثابت اال امك  ،مى�

ة وال تنفص لك كبرى� ون مشا نت يواهح� Tأن مموىل� االنرى �
,

لك املوجودة ىڡ ل عن املشا

دمة  لسلب عىل تطور هذه احل, نت ، مناىح� احلياة ماأرى� اى� Tوحمدودية مواقع االنرى

 زارى � احل�
,

 .ىڡ
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 , يںى� نت للجـزارى Tمؤسسـات،هيئـات (إذ مل تتعد مواقع الشبكة عىل االنرى، 

موهعا إل ) أفراد � حم�
,

ـارج 99% ،موقع إىل غاية اليوم 3000ىڡ � احل,
,

ـا موطنـة ىڡ مهى,

نـت  أي ال توجد. Tنشـاء مواقـع انرى ـزارى ال¶ � احل�
,

ـة ىڡ

عيـة مالمى Tوط تقنيـة واجامى رس�

ال، ذا احمل� م احلكومة هى� Tوهذا راجع لعدم اهامى. 

عالم ال تكنولوجيا اال¶ � حم�
,

زارى ىڡ ت احل� داى�
T

ونية، حى Tااللكرى زارى وع احل�   مرس�

 �
Tت   احلكومة الىى عالم واالتصال إحدى أمه أولواى� تشلك تكنولوجيات اال¶

ــة  يع هام ــار ش درت مى� ــع اى� تم ــاء حم� ــل إرس ــن أج ــدت م ــدافا أع ــطرت أه وس

 �
Tـال .معلومات حقيىڡ � هـذا احمل�

,
ة ىڡ ـزارى أشـواطا كبـرى� بفضـل ،وقـد قطعـت احل�

� امل
,

ـة  ىڡ رادة الراحس, هود املبذوهلT واال¶ ـنة ضــياحل� والعرص
,

وتـتجىل� هـذه . قـدما حى

ـاري  ىك� اهلـاتف النقـال والتعمـمى� احل�
Tدارة من خالل العدد اهلائل من مشـرى اال¶

لشــبكة العنكبوتيــة للنفــاذ إىل اال , نوعيــة التوصــيل اى� ســںى�
T

نــت وحى Tهــذا .نرى �
,

ىڡ

مهيـة 

لغـة اال يع طموحـة واى� � تنفيذ املشار

,
ت السلطات العمومية ىڡ رس� الصدد اى�

ـار الصـناعية مثل مركز تطورى� :
T

يـة  االمڡ زارى الـذي ،التـابع للـواكهلT الفضـائية احل�

, بوتفليقة يوم  امة رئيس عبد العزرى� ,
,
ية حڡ مهور  2012ي يفـر ف 23دشنه رئيس احل�

ي ، و بوهران  زارى  2014خالل سنة  3و 2و 1قد مىT ارسال القمر الصناىع� احل�

ـاز وإطـالق سـاتل االتصـاالت َ  �
,

حى ¶ عـىل   ALCOMSATوالذي سيسمح اى�

� أوساط املو ،صعيد أخر 
,

ا عىل تعممى� إستعمال احلواسيب ىڡ , احرصا مهى, ، طنںى�

يد وتكنولوجيا االعالم واالتصال بدراسة معم  قة هلذه العملية قامت وزارة الرى�



35 

 

ساتذة والتالميذ

� مرحهلT أوىل اال

,
ا وستشمل ىڡ

T
� لن يتأخر انطالهڡ

Tحيث ،الىى

بية  Tتوقيع إتفاقية إطار مع وزارة الرى Tمى 

عالم واالتصال دف تعممى� تكنولوجيا اال¶  الوطنية هى�

بوية Tيع املؤسسات الرى حم� و .عىل مستوى مح� اى, إىل جانب ذلك، مىT تسطرى� رى�

ال تكنولو  � حم�
,

� ىڡ
عالمتكويىى,  . االتصال لصاحل مليون مواطنو  جيات اال¶

، يـوم  Tهـود، مى اشيا مـع لك هـذه احل�
T
، تنصـيب اللجنـة  20مى �

فيفـري املـاىص,

امك مىT بسط شـبكة . الفائق الرسعةو  الوطنية للنطاق العريض ذي الدفق الرسيع

، MSANالـ   �
اب الوطىى, Tىه� عبارة عن تكنولوجيا جد متطورة تمص, الـ و  عرى� الرى

ADSL+2    نــت أ Tي انرىVoIP ، ماعيــة يــون، االتصــاالت الفيديويــة احل� التلفز

)visioconférence (املاكملــات اهلاتفيــة املرئيــة ،)visiophonie) ،GSHDSL   

� توفر احل,طوط املكّرسة، 
TالىىVDSL  ال أمام عدة خـدمات مثـل � تفتح احمل�

Tالىى

ونية الفيديو الفائق الدقة Tلعاب االلكرى

 . الوسائط املتعددة واال

ـــة أخـــرى، إىل تعمـــمى� اســـتعمال البطاقـــة و  تســـىع احلكومـــة، مـــن هح�

يــد ، أعلــن وزرى� الرى� ــزارى يــد احل� ضــافة إىل رى� ال¶ تكنولوجيــات و  املغناطيســية،إذ اى�

ــالم ع ــة و  اال¶ ك ــد رس� ــا عن يب ــتعمل قر ــذه ستس ــدفع ه ــة ال يق ــال أن طر االتص

" زارى ءشـر الو  "اتصاالت احل�  كة امللكفـة بتسـيرى� شــر الو  الغـازو  كة الوطنية للهكراى�

موال من حساب إىل حساب. املياه

. امك أعلن عن التطبيق القريب لتحويل اال

 زارى � احل�
,

ونية ىڡ Tال التجارة االلكرى � حم�
,

  امم يهسل العمل ىڡ
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� اســتعمال التكنولوجيــات 
,

كــرى� تطــور ىڡ ــال اهلــاتف النقــال أ يســجل حم�

 , كںى� Tــرى ــدد املش ــغ ع ــث بل ــة، حي �  35.2احلديث
,

ــون ىڡ دة ، 2014ملي  2.5أي زاى�

 Tــون مشــرى ـــ ملي ــة ب ــات 2013ك مقارن , بتكنولوجي يںى� ــزارى ــع احل� ، امم يعكــس ول

عــالم ــدةو  اال¶ دي ــاو  .االتصــال احل� Tأطلهڡ �
Tــىى ــادرة ال ــا إىل املب شــارة هن ــدر اال¶ �

T
  حى

ل" مـوبيليس"املتعامل العمـوىم� للهـاتف النقـال  كة مـع شــر اى� ـزارى "ا يـد احل�  "رى�

� خدمة و 
,

, الدفع ألبعـدي" رصيدي"املتمثهلT ىڡ ںى � تسمح لزاى�
Tاملسـبق الـدفع و  الىى

ة  يـق رسـاهلT قصـرى� ـاري عـن طر يـدي احل� م الرى� الطـالع عـىل حسـاهى� لملتعامل اى�

)SMS  .( 

م  Tىط, بلك االهامى داى� حموراى� حى�
T

� حى
T
 لك ذلك يبىڡT تطورى� املضمون الرىمڡ

,
و رمع

 , � يوم دراىس� حول  11لدى السلطات العمومية حيث نظم بتارحى�
يل املاىص, أفر

ملناســبة عــىل أو  املوضــوع، د املشــاركون اى�
ّ

ا شــد ضــرى�
T

مهيــة إنتــاج املضــمون، حى

وع الضخم � و  لتجسيد املرس�
,

ونية"  الواسع النطاق املتمثل ىڡ Tااللكرى زارى   "احل�

ــالم  ع ــات اال¶ ــاع تكنولوجي ــة قط قي Tلرى ــزارى ــدهلا احل� � تب
Tــىى ــود ال ه ــرى� احل� تعت

 ــزارى واالتصــال احلديثــة أمه معــامل التنميــة االقتصــادية البــارزة خاصــة وأن احل�

تلك موارد هامة تشـجع عـىل تنفتح عىل اقتصاد السوق و 
T
االقتصاد العرصي ومى

ية زارى � السوق احل�
,

  .تطورى� هذه التكنولوجيات ىڡ

ت  يع وتنظامى� � مشار
,

� تتمثل ىڡ
Tوالىى Tتبذهلا الدوهل �

Tهودات الىى ز احمل� حيث ترى�

 Tلكـه الـدوهل
T
عالم واالتصال احلديثة ملا مى قية قطاع تكنولوجيات اال¶ Tدف إىل رى Tهى
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ال � هذا احمل�
,

عىل دورها مكحـرك للتنميـة االقتصـادية حيـث زد . من كفاءات ىڡ

عالم يعـد وسـيهلT إنتاجيـة كرى� وعيا أن اال¶ ية أ زارى ومـن ". أصبحت املؤسسة احل�

تصـال احلديثـة  عـالم واال¶ ية لتكنولوجيات اال¶ زارى ته أخرى تعترى� السوق احل� هح�

مهية 

لنسبة للثالث سنوات املقبهلT ال و متوقع معترى� اى�

,
امنا مع مى , Tأوج تطورها رى �

,
ىڡ

ماكنياتالس ص اال¶ , � فامى� حى� � املغرب العرىى�
,

ية ىڡ زارى   .وق احل�

� إطــار 
,

ــال املعلوماتيــة تــدخل ىڡ � حم�
,

يع ىڡ تلــف املشــار ــدر الــذكر أن حم, � حى�

ـــالم ع ـــدة لال¶ دي ـــات احل� ـــمى� التكنولوجي ـــة لتعم ـــة الوطني ـــال و  السياس االتص

لتعلـمى� عـن بعـد خاصـة لفائـدة املنـاطق البعيـدة لعمليات املرتبطـة اى� كـذا و  واى�

احم� املكتبات اال امعـات وإعـداد الـرى� تلـف احل� بـط حم, Tرى �
Tاضية والشبكة الىى Tفرى

ل .املعلوماتية عـالم اى� يد وتكنولوجيات اال¶ ة الرى� كيدات وزرى�
 Tاى �

Tىى
 Tكة مـن شــر واى ا

وة  ، إنه بعـد الـرى� زارى حل� ديدة اى� عالم واالتصال احل� أجل تطورى� التكنولوجيات اال¶

 �
Tــىى ــا االتصــال أمه القطاعــات ال ســتجلب  النفطيــة سيصــبح قطــاع تكنولوجي

� دمع مسـىع تقلـيص الفجـوة 
,

ـدا ىڡ , وكشف أن وزارته لن تـدخر هح� املستثمرںى�

 �
Tتمع أملعلوماىى ية وإنشاء احمل�

T
  الرمڡ

امـة رئـيس  , حم� حڡ, اى, حم� الذي سطرته الـوزارة املسـتمد مـن رى� اى, صوص الرى� , وحى�

يـة  ـاص بتـوفرى� لـلك عـائهلT جزارى , بوتفليقـة واحل, ية السـيد عبـد العـزرى� مهور احل�

 �
,

,ل ىڡ � املرى,
,

، أشـار الـوزرى� إىل أن ذلـك ممكـن مـا دامـت 2010آفاق  حاسواى� ىڡ

رادة موجودة لدى السلطات املعنية، مشددا عـىل أن دخـول القـرن الــ   21اال¶
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ـا الـوزارة قصـد إعطـاء  � تصـبو إلهى�
Tت الـىى ب أن يكـون متفتحـا عـىل الغـااى� � حى�

, الدول املتقدمة ا بںى� Tماكنهى زارى   .احل�

و ال
,

زارى واقباهلا حى � املتطـور سـيتحقق ويبدو أن إنفتاح احل� عـامل التكنولـوىح�

ــاز م �
,

ونيــة شـــرمــن خــالل إحى Tوع املدينــة االلكرى " ــزارى حل� , عبــدهللا اى� ســيدي ںى�

ــاز  �
,

� احى
,

ــذي ســوف يتجســد ىڡ ةالعامصــة ال ــ  احلظــرى� � تمص,
Tــىى ــة ال  10املعلوماتي

وي عىل  وم حى� �
,

سة حى از فندق ذي مح, �
,

ا احى يع، مهى, غرفة وقاعـة عـرض  156مشار

ـــ  ــي 600ب ــر واكهلT التس ــد ومق ــالم مقع ــات االع ــث لتكنولوجي ــز البح رى� ومرك

ـ مركـز الـتحمك وجنـاح اداري  يـدي ومركـب تيليكـوم يمص, تصال ومىهڡT رى� واال¶

يع ها من املشار از ، وغرى� �
,

ويةاقطا 3امك مىT احى  )قسـنطينة و وهـران عنابـة( ب هح�

ةو  دينـة ورقـهلT  حظرى� ـاز حاليـا مى� �
,

ونية قيد االحى Tيالكرى ـزارى نـوب احل� � احل�
,

� ىڡ
Tىى

، اى�

كة  ا , مؤسسة اتفاق الرس� زارى " أيباد"بںى� لتأهيل وتطورى�  " مع مؤسسة تيليكوم احل�

يـق ال ـال تكنولوجيـات االتصـال عـن طر � حم�
,

� ىڡ
,

كة، شــر وإعطاء دفـع إضـاىڡ ا

كة مـع  ا سيد رس� �
T

ية قبل حى ية جزارى كة جزارى ا طوة أول رس� حيث اكنت هذه احل,

� عـن بعـد 
ع مؤسسـة التعلـمى� املهـىى, جانب حيث سترس�


ابتـداء مـن  (ايبـاد(اال

ـزة احلاسـوب احملمـوهلT مـن نـوعالسنة  كيب مى� صناعة أهح� Tرى �
,

ية ىڡ ار الب " احل�

� يـمىT بناؤهـا حاليـا بعنابـه، إذ سـتقوم " توب
Tنتاجية الىى ا اال¶ Tوحدهى , بعد تدشںى�

ــو 
,

يا حى � ــدرحى� ــل التوجــه ت ــزة احلاســوب قب ــب أهح� كي Tــة برى � البداي
,

املؤسســة ىڡ

ـاز حاسـوب حممـول"هذا وتنوي ذات املؤسسة " االندماج  صـناعة مليـون هح�
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ي  � املائة  100صنع جزارى
,

ىص� .ىڡ
, �
ونيةمكبيورىT حس Tاحلكومة االلكرى.  

ونية Tيف احلكومة االلكرى  تعر

ونية Tراء حول تعريف احلكومة االلكرى
Ã
ـا ، اختلفت اال �

,
فينظر هلا البعض حى

ـا 
,

ونيـة حيـث عرهڡ Tمن أشاكل التجـارة االلكرىDaird létal  ـا هى,

اسـتخدام : اى�

ـدمات احلكوميـةتكنولوجيا املعلومات بصفة عامة والتجار  ونية واحل, Tة االلكرى ،

, وحلـل مـن  معـال واملـوزعںى�

, ومنظمـات اال دمات العامـة لملـوظفںى� وتقدمى� احل,

� القطاع احلكوىم� 
,

دارة املعـامالت ، يعمل ىڡ كرى� كفاءة وفاعلية ال¶ يقة أ ا طر امك أهى,

معــال وحــىىT مــع املنظمــات احلكوميــة 

, ومنظمــات اال يــة مــع املــواطنںى� التجار

ا Tذاهى . 

ـا امك قدم الب هى,

ونيـة اى� Tـل للحكومـة االلكرى ومـا أمس� معليـة : " نك الدوىل� مهڡ,

شـــباكت : اســـتخدام املؤسســـات احلكوميـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات مثـــل 

يضــة ــت، املعلومــات العر ن Tوأســاليب االتصــال عــرى� اهلــاتف ، وشــبكة االنرى

, ورجـال  ويل العالقات مـع املـواطنںى�
T

ا القدرة عىل تغيرى� وحى � لدهى�
Tاحملمول والىى

مع

ـدم اال , Tـا أن حى كهى, تلـف املؤسسـات احلكوميـة، وهـذه التكنولوجيـا مى� ال وحم,

هداف مثـل 

ا من اال , : عددا كبرى� , ، تقـدمى� خـدمات أفضـل لملـواطنںى� سـںى�

T
وحى

تمع الصناعة معال وحم�

, مـن ، التعامل والتفاعل مع رجال اال , املـواطنںى� وتطمںى�

كرى� كفاءة ل يدا من الشفافية وإدارة أ ملؤسسـات الوصول لملعلومات امم يوفر مز

جــمى� الفســاد ، احلكوميــة
T

كــن أن تــؤدي اىل حى � هــذه التطبيقــات مى�

امك أن نتــاحى
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دة الشــفافية ــات، وزاى� ــيض النفق ف , Tــد كحــل، وحى ــمى� العائ ــة ، وتعظ دة قناع وزاى�

� محايته 
,

 ). 1(املواطن بدوم املؤسسة احلكومية ىڡ

ا  pervis ( 2004 )أما  Tونية عـىل أنشـطهى Tتعريف احلكومة االلكرى �
,

كز ىڡ فرى�

االت وىه� الر  بعة حم�   :ئيسية واىل أر

ونية          -1 Tقراطية االلكرى ونية  -3الدمى� Tدارة االلكرى                                     اال¶

ونية            -2 Tدمات االلكرى ونية  -4احل, Tاحلكومة االلكرى 

داء 

نشـطة البـد مـن تصـممى� نظـم مـتاكمهلT لقيـاس اال


ولىك� تتحقق هـذه اال

ـدمات املقدمـة امك يتطلـب  � احل,
,

, ىڡ احلكوىم� من خالل استطالع آراء املـواطنںى�

ة للعالقات التنظيمية الداخلية لتنظمى� تدفق املعلومـات  , ية ممرى� اذج إدار
,
إتباع مى

بعة ر

االت اال , هذه احمل�   . بںى�

ونية يتضح ما يىل�  Tمن التعاريف السابقة للحكومة االلكرى:  

ونيــة ال تق -1 Tر فقــط عــىل اســتخدام تكنولوجيــا ـتصــأن احلكومــة االلكرى

, عــرى� شــبكة  ــدمات احلكوميــة لملــواطنںى� املعلومــات واالتصــاالت لتقــدمى� احل,

ا ىه� فكر متطور 
,
نت وإمى Tاالنرى.  

ونيــة فاحلكومــة  -2 Tدارة االلكرى ــاالت اال¶ ونيــة أحــد حم� Tأن احلكومــة االلكرى

ونيـــة ال تقتصـــ Tونيـــا ـااللكرى Tـــدمات احلكوميـــة الكرى ر فقـــط عـــىل تقـــدمى� احل,

ا ل , مهى,  ملستنفدںى�
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, لتكنولوجيـــا   � يشـــرى� إىل املســـتخدمںى�
T
إذا اكن مصـــطلح املـــواطن الـــرىمڡ

� يشرى� إىل التأثرى� الكبرى� الذي أحدثتـه تكنولوجيـا 
T
املعلومات، فإن الوطن الرىمڡ

ـال إال اقتحمتـه وبسـطت ـاملعلومات عىل احلياة البشـ � مل تـدع أي حم�
,

ية، ىهڡ ر

ا عليه، فأنتجت ما يسىم بـ نفوذها و  Tسيطرهى " �
T
نسان الرىمڡ الذي تتمحـور " اال¶

  .حياته لكها حول تكنولوجيا املعلومات

تمـع م � بـدون    م.تطـور مفـاهمى� حم�
T
كـن ان يكـون لـدينا مـواطن رىمڡ وال مى�

� الذي أنتجته
وىى, Tالذي يشرى� اىل العامل االلكرى ، �

T
  .وجود وطن رىمڡ

ديدة - قراطية احل� نت والدمى� Tاالنرى :  

ــراىط�   ق � هــو مــواطن دمى�
T
ــرىمڡ ــة ، إن املــواطن ال قراطي لدمى� ــؤمن اى� ــه ال ي لكن

يـد، النيابية � تقـررى� مـا رى�
,

يـد أن ينـوب عنـه منتخبـون حمليـون ىڡ أن ، أي ال رى�

� احلمك، لقد أصبح لديه مقعد عىل طاوهلT الرئيس حيث 
,

ياك حقيقيا ىڡ يكون رس�

اطبة رئيسه بشلك مبارس� دون احلاجة إىل وسيط عن ط يـد يستطيع حم, يق الرى� ر

 �
وىى, Tااللكرى.  

ت  مهال السـياىس� ومقاطعـة االنتخـااى� اجع اال¶ Tنت سوف يرى Tوبفضل االنرى

� لك دول العـامل، إىل مشـاركة سياسـية قويـة، 
,

ة ىڡ خرى�

,ت السنوات اال الذي مرى�

ت  ــااى� ــور االنتخ ــل هط, ــذلك بفض ــل وك ــرأي والتواص ــداء ال ــوهلT إب ــرا لهس نظ

ونية Tااللكرى.  
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� ظل نفوذ تكنولوجيا املعلومات
تمع الب فىڡ, � احمل�

,
ي، بدأ احلـديث عـن شـر ىڡ

ونية " ميالد  Tت االلكرى مهوراى� ـ ذلـك " احل� � خمص,
,

قراطية جديـدة، وىڡ وأنظمة دمى�

ونيــة الكزمــة حتميــة لظهــور هــذه  Tت االلكرى بــدأت تتجســد ظــاهرة االنتخــااى�

ت مهوراى� � ، احل�
,

ارس وتتطور ىڡ
T
ديد، وقد أصبحت مى قراىط� احل� وهذا النظام الدمى�

مىT مستقبال أيضا بواسـطة وسـائل االتصـال احلديثـة وسوف ت، عدد من الدول

  .* وعن بعد

ونيــة ،والنظــام  -* Tت االلكرى مهــوراى� يــد مــن املعرفــة حــول موضــوع احل� ملز

ديد، أنظر  قراىط� احل� نـت عـىل العمـل السـياىس� : الدمى� Tثـرى� االنرى
 Tدمحم لعقاب، اى

وذجا
,
ما مى ديد، اواى� زارى ، دار الصباح احل�   2009، 1ط، احل�

 الباحــث
,

و أن االســتفتاءات الشــعبية ســوف تتحــدى  وقــد أوحص لســرىT رى�

اع أن يطـرح ؛ احلكومة النيابية Tـق هل االقـرى ب عىل املـواطن الـذي حى� � فملاذا حى�

كنـه أن يعـرى� عـن رأيـه  � الوقت الذي مى�
,

ئب منتخب، ىڡ معتقداته من خالل اى,

ة ؟   بصفة مبارس�

ونية  Tت االلكرى نت: االنتخااى� Tة عرى� االنرى اح امك دون ماكتب اقرىT و  تمىT مبارس�

ن
Ã
او  هو اال اضية ، ال وجود للورق فهى� Tونية افرى Tالعملية الكرى  

يد انظـر � ، دمحم لعقـاب: املرجـع  لملز
T
ـزارى ، املـواطن الـرىمڡ  :  -دار هومـة احل�

وم جديد  �  ................تبلور مهڡ,
T
  . الرئيس الرىمڡ

  <
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يكيــة ىه� تتعــدد العوملــة مــ مر

, أوروبيــة وآســيوية إال أن العوملــة اال ا بــںى�

بية � . الطاغية عىل املنطقة العر
,

� متابعـة العوملـة ىڡ
,

م ىڡ Tغرى� أن مـا يلفـت االهـامى

و خاص هـو انتشـار 
,

بية عىل حى � دول املنطقة العر
,

� ىڡ
,

عالىم� والثقاىڡ , اال¶ الںى� احمل�

يىك� من موسيىڡT ولغة وأفالم ومسلسال  ال للك ما هو أمر ت وسـلع وإفساح احمل�

الكية ومالبـس، وميـول Tقبـال . اسهى ولكهـا تسـوق سـؤاال هممـا حـول سـبب اال¶

ــل  ــا مث ه ــة دون غرى� يكي مر

ــة اال ــة والثقافي عالمي ــادرات اال¶ ــىل الص � ع ــرىى� الع

وروبية او الصينية 

بية عىل سبيل املثالأالصادرات اال ومع تعقيـدات . و العر

شارة إىل أمه ا ماكننا اال¶ ¶ سبابالسؤال نظرا لتشعبه إال أن اى�

  :ال

نشـطة . .1

� مـن اال

يكية ال تعكس إال املستوى املتدىى, مر

إن الصادرات اال

يكية مر

ياك مبكـرا أن احلضـارة الرفيعـة . الثقافية اال ورواى� أدركت أمر


الفا ال , حڡ,

ة لــدمع  مــوال الكثــرى�

� أورواى� اال

,
ا حمــدودة، فبيــامى, تنفــق وزارات الثقافــة ىڡ

T
ســوهڡ

ـ , واحمل, , والشـعراء والـروائيںى� ت أفضل الفنـانںى� كـت الـوالاى� Tرى ، , ئيںى� , السـيامى, رجںى�

ــا ىه�  ــرر م ــورك لتق � نيوي
,

عــالن ىڡ ــود وإىل واكالت اال¶ ــر إىل هولي م

املتحــدة اال

, هلـا أن رامبـو  � العـامل حيـث تبـںى�
,

كرى� قابليـة للتسـويق ىڡ

املنتجات الثقافية اال

كسون هلم أفضلية اقتصادية ر ومادواى, ومايلك جا �
,

 من وجـود . وشوارزحى
,

لرمع واى�

قبة ىه�  بة اى� , � دمعا قواى� من الدوهلT ومؤسسـات حى,
T

� العامل وتالىڡ
,

عىل مستوى ىڡ

اال

ية، وىه� تدرك أن للثقافة  � الدوارى الفكر
,

بة حمدودة وحمصورة ىڡ , ا حى, تمع ولكهى, احمل�
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ا من سوق الثقافة الراقية   .املتدنية املستوى سوقا أوسع كثرى�

ـا إ. .2 ت املتحدة نظرا إىل مستوى املعيشة املرتفـع فهى� ىل استطاعت الوالاى�

مسينيات والستينيات صناعة ثقافية واسعة أمهها  � احل,
,

ا أن تطور ىڡ
T

سعة أسواهڡ

 , حداث الـذںى�

ة إىل الشباب واال يكية موهح� مر


يون والسيامى, واملوسيىڡT اال التليفز

م حاجــات اقتصــادية ملحــة  لتــاىل� ) إعــاهلT أرس ومنــازل(ال توجــد لــدهى� ــم اى�
,

هڡ

لكون مثــاليون لتســويق املنتجــات الثقافيــة هــذه  Tحــوال مســهى

, اال ســںى�

T
ومــع حى

ـم  كـرى� مـن حح�

ـزء اال � العـامل صـار الشـباب يشـلك احل�

,
الصحية واالقتصـادية ىڡ

� هـذا 
,

ت املتحـدة إىل العمـل ىڡ الكية العامليـة، فسـارعت الـوالاى� Tالسوق االسـهى

� العـامل، 
,

� ىڡ
,

الك الثقاىڡ Tر، وأصبحت تسيطر دون منازع عىل أسواق االسهى املامص,

� املسـت
,

ا ىڡ ا كبرى� ثرى�
 Tالعـامل وسيكون هلذا اى �

,
ياك إىل الشـباب ىڡ قبل، فوصـول أمـر

ـاره 
�
� مى

ـىى, �
T

م حى � التأثرى� فهى�
,

ا أفضلية ىڡ � عىل وجه احل,صوص يعطهى� � العامل العرىى�
,

وىڡ

� بالدمه
,

ون ويتولون مناصب هممة ىڡ   .عندما يكرى�

يكيـة متدنيـة  .3. مر

كـرى� مـن الصـادرات الثقافيـة اال


حصيح أن احلجم اال

يكية ماكنة مر

ـال التعلـمى�  املستوى، ولكن للثقافة اال � حم�

,
هممة وهميمنـة أيضـا ىڡ

يكية وعىل نطـاق عـاىمل� أيضـا، إذ  مر

امعات اال � احل�

,
اث العملية ىڡ حى�


العاىل� واال

, مـن خـالل عشـرأصبح التعلمى� العاىل� منذ منتصف القرن الع , ألـف شــرںى� ںى�

� هــذه 
,

� وضــع قيــادي دون منــازع، وىڡ
,

ت املتحــدة ىڡ � الــوالاى�
,

جامعــة ومهعــد ىڡ

امعات واملعاهد تتخر  م احل� � العامل ومهى,
,

ايدة من النخب الطالبية ىڡ , Tج أعداد مرى
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م Tتمعاهى � حم�
,

كز قيادية يكون هلم قدرة التأثرى� ىڡ � مرا
,

  .الكثرى� سيصبحون ىڡ

ســار املــد الشــيوىع� إىل جعــل  .4.
,

كية واحى ا Tيــار املنظومــة االشــرى أدى اهى,

� العامل
,

ى ىڡ اىل� الرأامسىل� وسملت دوال كرى�  معظم دول العامل تتقبل النموذج الليرى�

ــل  ــام الســياىس� القاب ــة ىه� وحــدها صــبغة النظ الي ــة الليرى� قراطي عــىل أن الدمى�

لسـلطة  � وإن ظـل متمسـاك اى�
لالستمرار خاصـة وأن احلـزب الشـيوىع� الصـيىى,

ة عن الشيوعية االقتصادية � أجزاء كثرى�
,

ىل ىڡ , Tيته إال أنه قد حى ركز إضافة إىل . ومى�

, وامل كيںى� ا Tآسـيا أن بعض من تولوا شن اهلجوم العنيف من االشرى �
,

, ىڡ اركسيںى�

وسط دام عدة عقود، عادوا ولو 

ق اال نوبية والرس� ياك الوسىط واحل� يقيا وأمر وأفر

ـت 
T

قراطية التمثيلية واقتصاد السـوق حى ن الدمى�

عىل مضض إىل الرأي القائل اى�

بــت ومزدهــر ىع� اى�
Tفضــل لنظــام اجــامى


ــا اكن اال � وطننــا . رعايــة الــدول رمى�

,
أمــا ىڡ

� فإن البعض من هؤالء ذهبوا �  العرىى�
ليصبحوا دعاة تطبيع مع العدو الهصـيوىى,

كرى� من الهصـاينة أنفهسـم � سوق السالم املوهوم أ
,

وجون بضاعته ىڡ . وأصبحوا رى�

وذجا سياسيا واقتصاداى� 
,
ددا مى ت املتحدة أن تصبح حم� لك هذا جعل من الوالاى�

� العـامل
,

خـرى ىڡ

� الدول اال

,
� . وثقافيا وإعالميا للعديد ىڡ

,
ـذا تصـبح العوملـة ىڡ وهى�

 Tلو من إطاراهى , Tا السلبية وإن اكنت ال حى Tيكية بلك معطياهى ا معهلT أمر Tا وتفاعالهى

ابيات �  .بعض االحى�
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بية ابية للعوملة عىل الثقافة العر � حى� ر اال¶ اى�
Ã
  بعض اال

� رواج تكنولوجيــا 
,

عالميــة ىڡ ابيــات العوملــة الثقافيــة واال¶ � تمكــن بعــض إحى�

بية وأحدثت تطـور  � الدول الغر
,

ققت ىڡ
T

� حى
Tات نوعيـة املعلومات واالتصال الىى

يـــة لوســـائل االتصـــال املرئيـــة واملســـموعة  خبار ـــدمات اال¶ ت احل, � مســـتواى�
,

ىڡ

عــالم الدوليــة بــث احلــدث حــال وقوعــه . واملقــروءة كنــت شــباكت اال¶
T
فقــد مى

دمـة  CNN ومثلت شبكة لـيج الثانيـة أو انطالقـة إىل تطـور احل, � حـرب احل,
,

ىڡ

� وامل
كتسبت وسائل االتصال املـرىى ، وا �

عالم املرىى ية لال¶ خبار سـموع احملليـة اال¶

ت  � الـوالاى�
,

تلفـة، سـواء ىڡ يـون احمل, ـا حمطـات التلفز � تبهى�
Tاحم� الـىى بعدا دوليا، فالرى�

� دول املنطقـة 
,

ار الصـناعية ىڡ
T

مڡ

� دول غرب أورواى� تشاهد عرى� اال

,
املتحدة أو ىڡ

ملثل أصبحت حمطات الراديو الوطنية تسمع خارج احلدود الوطنية  بية واى� العر

 Tللدوهل.  

خـراج وتطورت الصحافة احملل ا من حيـث اال¶ Tختلف إصداراهى بية مى� ية العر

يـع حيـث أصـبحت  حيـة احملتـوى والتوز والتصورى� وحفظ املعلومات أو من اى,

ارج � احل,
,

بية عديدة توزع ىڡ مه من لك ما سبق هـو الـدور الـذي . حصف عر

واال

بيـة مـن خـالل مـا أضـافته  � خدمة املنطقـة العر
,

نت ىڡ Tواالنرى Tلعبه الكومبيورى

عال  , اال¶ � هـذا الوسيلتںى�
,

هـد املبـذول ىڡ , من معلومات وفـرت الوقـت واحل� ميتںى�

ال   .احمل�
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بية عالم والثقافة العر   سلبية العوملة عىل اال¶

ات السلبية للعوملة عىل املواطن  � ) الفرد(املؤرى� � الوطن العرىى�
,

  ىڡ

عالمية بية للعوملة الثقافية واال¶ ة العر   سبيل املواهح�

ة للعوملة   البنية السياسية عنرص مواهح�

ة العوملةتنمية ا الـوىع� لـدى  شـرن،  لثقافة العملية كجزء من سياسة مواهح�

ء احلضاري، و النخب الثقافية Tالنامى از اى� , Tجـع اسـباب اهلوية الوطنيـة و  االعرى Tورى

مح� اهلويـة  Tز االعالم العرىى� إىل عـدم قدرتـه عـىل وضـع سياسـة اعالميـة تـرى حع�

بية مة امم االسالمية العر

ية لال فاكر واملعطيات الثقافية واحلضار


ال لال  افسح احمل�

ملهـا 
T

� حى
Tواملفـاهمى� الشـاذة الـىى Tت املضـلهل عـالاى, يبة والعقائد الفاسـدة واال¶ الغر

ــة بي ــة االمــة العر اق مرجعي Tفســاد الشــباب واخــرى  قنــوات البــث االجنــىى� ال¶

� ال يســتطيع املــتلىڡT العــرىى�  -االســالميةو 
Tالكية الــىى Tرة الطموحــات االســهى وإاى�

� ضوء املوارد املتاح
,

, الـدول اشباهعا ىڡ ة امم اسفر عـن االخـتالل املعلومـاىىT بـںى�

لك والىىT يقترص دورها عىل التلىڡT دون أن تستطيع 
T
� ال مى

Tلك والدول الىى
T
� مى

Tالىى

ا الدينية Tديد هويهى Tاضافة إىل هى , ا من رؤى وأفاكر إىل االخرںى�   .ايصال ما لدهى�

ز  � تدفق املعلومات عىل الصعيد الـدوىل واحـدا مـن ارى�
,

ويعد االختالل ىڡ

ــاالتم � شــىىT احمل�
,

ــنح الــدول ، ظــاهر التفــاوت القــامى ىڡ هــذا التفــاوت الــذى مى�

 االقوى القدرة عىل السيطرة وتوجيه النظام االعالىم الدوىل
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ية
T

وم الفجوة الرمڡ ديد مهڡ,
T

� حاولت حى
Tيوجد العديد من التعاريف الىى. 

ــة عــن ال* ي
T

ــوم الفجــوة أو اهلــوة الرمڡ ــا يعــرى� مهڡ, ــازة تكنولوجي � حي
,

فــارق ىڡ

  .االتصاالتو  املعلومات

, الـدول و  بشلكها احلديث ـا التعامـل مهعـا بـںى� � يتطلهى�
Tحيازة املهـارات الـىى

 املتقدمة املنتجة هلذه التكنولوجيات

هــا احم� ــا حملتواى� و و لرى� Tإنتــاج هــذه هى �
,

� ال تســامه ىڡ
Tالــدول الناميــة الــىى , وبــںى�

� صــياغة حمتواى� و  التكنولوجيــات
,

ــا ىڡ Tيــع هــذه وىه� أ* هى � توز
,

يضــا الفــارق ىڡ

, الـدول املتقدمـة فراد بـںى�

ـدىو  التكنولوجيات عىل اال  الـدول الناميـة وكـذا مى�

النفاذ إىل املعرفة من حيث توفر البىى, التحتيـة الالزمـة للحصـول عـىل مـوارد 

لية مـن و  املعلومات
Ã
لية أساسا دون إغفال الوسائل غرى� اال

Ã
لوسائل اال املعرفة اى�

ي، , مـدى  خالل التواصل البرس� كز عىل احلد الفاصل بـںى� إن هذا التعريف رى�

ــا، بطهــا بشــبكة  تــوافر الشــباكت االتصــاالتية، ووســائل النفــاذ إلهى� وعنــارص ر

نت Tاالنرى . 

ـــادر  * ـــول إىل مص ـــب الوص ـــ إىل جان ـــع يمص, وس

ـــف اال ي ـــا التعر أم

لتاىل�  ــدرب،واى� ــمى� والت ــة والتعل ــة والتوعي ــالل التعبئ ــن خ ا م ــتيعاهى� املعرفة،اس

رها اقت عيا وثقافيااستامى� Tصاداى� واجامى.  

ية ىه� عبارة تستخدم حرصا، لوصف واقـع -
T

ن الفجوة الرمڡ

ى اى� م من رى� ومهى,
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قل 

عالم واالتصال، عىل اال � طالت ميدان اال¶

Tنشأ جراء الثورة التكنولوجية الىى

 �
انينيات القرن املاىص,

�
ديدا واقع ...منذ بداية، مى

T
� حى

البلوغ غـرى� املتسـاوي "وتعىى,

عـالم , الـدول الغنيـة املتقدمـة والـدول  لتكنولوجيا اال¶ ديـدة بـںى� واالتصـال احل�

ة يق النمو الفقرى� � طر
,

ة ىڡ   .السارى

يفا مـوجزا ية  تعر
T

كن بصفة عامة إعطاء الفجوة الرمڡ  ومن خالل لك هذا مى�

يـة" هو أن هـذا املصـطلح  و 
T

شـاع اسـتخدامه خـالل السـنوات " الفجـوة الرمڡ

ة  خرى�

, م –اال � تفصل بںى�

Tعىل اهلوة الىى Tتلكـون املعرفـة والقـدرة عـىل للدالهل ن مى�

, من ال يقدرون عىل فعل ذلك ية، وبںى�
T

 .االستفادة من الثورة املعلوماتية الرمڡ

ته  ، إضـافة إىل تقسـامى� �
T
وقد أصبح عامل اليوم ينقمس عـىل هـذا النحـو الـرىمڡ

مم املتحدة

يـا  (ONU) التقليدية السابقة، فقد قامت منظمة اال

T
بتقسمى� العامل رمڡ

م بعــة حم� وىل قــادة إىل أر

موعــة اال ثــل احمل�

T
يــث مى وعــات رئيســية مــن الــدول، حى�

ــة ومه ــورة املعلوماتي ــلية : الث ياك الامس� ــر ــدا(أم ــدة وكن ت املتح ــوالاى� ، أورواى� )ال

, وهـو دول  موعـة الثانيـة القـادة احملتملـںى� ثـل احمل�
T
, مى � حـںى�

,
ن، ىڡ بية، واليااى� الغر

موعــة : جنــوب أورواى�  ثــل احمل�
T
تغــال، ومى ن، إســبانيا والرى� الثالثــة الــدول اكليــواى,

يل، ودول جنـوب  از ار ثورة املعلومات وتمص, الرى�
�
� مى

� جىى,
,

املستفيدة واملشاركة ىڡ

� العامل
T

ىڡ موعة الرابعة الدول املهمشة وتمص, اى� ثل احمل�
T
ق آسيا، مى  .رس�

� الذي يستند عـىل 
T
ية بدرجة توفر أسس االقتصاد الرىمڡ

T
تقاس الفجوة الرمڡ

عــالم واالتصــاالت، ودرجــة االر  نــت، وتــوفر تكنولوجيــا اال¶ Tنرى تبــاط بشــبكة اال¶
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، وشـباكت االتصـال ســر الطرق ال �
T
يعة لملعلومـات، خـدمات التبـادل الـرىمڡ

ــاة،  ــاالت احلي ــة حم� ــمك اكف
T

� أصــبحت حى
Tــىى ــدة ال دي ســس احل�


تلفــة، وىه� اال احمل,

 .وأساليب التعامل التجاري واملاىل� 

ية -
T

 إىل مىىT يعود أصل الفجوة الرمڡ

ية ىه� مزامنة 
T

ية للثورة"إن الفجوة الرمڡ
T

عالم "  الرمڡ � طالت تكنولوجيا اال¶
Tالىى

انينيات القرن
�
� فاحسة بذلك ا واالتصال بداية مى

ال املاىص, ـا حمل� Tهى الندماج مكواى,

ـا مل تسـتند عـىل  � بنية موحـدة، فإنـه لـن يتسـىى, لنـا التسـلمى� بكوهى,
,

وانهصارها ىڡ

ى الالتـوازن  ـا الكـرى� Tاهى , � العالقات الدولية سابقة هلا اكنت إحدى مرى�
,

طبيعة ىڡ

 �
,

ت " الالإنصاف"البلوغ و ىڡ خبـار والبيـااى,

� تنقـل املعلومـات واملعطيـات واال

,
ىڡ

نوب ل واحل� , الامس�  .بںى�

ز هنـا  ية ال ترى�
T

، فالفجوة الرمڡ لتاىل� ـا التحـوالت " كحـاهلT مسـتقهلT "و اى� Tأفرزهى

ـــارعة وال ـــة املتس ـــاد  التكنولوجي � االقتص
,

ـــة ىڡ � حلركي ـــارىح� ـــاج خ ـــر كنت تظه

ــا امتــ � كوهى,
,

ت" طبيعيــا"دادا والتكنولوجيــا، بــل وتقــدم ىڡ سياســية  لرهــااى,

 , تبت عن ظـروف احلـرب البـاردة والرصـاع بـںى� Tى رى واقتصادية ودبلوماسية كرى�

ق والغرب، ال تبدو ت ليس إال الرس�   .مهعا الفجوة إال مكواى, من املكواى,

 �
,

حلرب الباردة، فإن الدول ىڡ � ظروف التورىT الدوىل� املرتبطة اى�
,

والواقع أنه ىڡ

ــ يـق النمـو، قـد رصحـت أهى, � ميـدان تيــارات  اطر
,

ة ىڡ ت خطـرى� يـة التـوازاى,
,

حص

نوب ل واحل� , الامس� � تعكس. املعلومات بںى�
Tيقة الىى ت أن الطر ا وسـائل  واعترى� هى�
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انبـة للصـواب ـا، حمرفـة وحم� ، مبالغ فهى� �
ل واقع هذه الدول الوطىى, لامس� عالم اى� . اال¶

� تطالــب
,

، ىهڡ لتــاىل� نيــا مراقبــة  اى� عــادة التــوازن لتيــارات املعلومــات ومص, ¶ اى�

ل املعلومات  .الوافدة من دول الامس�

ورة إقامـة  ساس، فبقدر حدة مطالبة دول العامل الثالث برص,

و عىل هذا اال

لضـ ـص ـنظام اقتصادي عاىمل� جديـد، بقـدر حـدة املطالبـة اى� , هـا فـامى� حى� رورة إاى�

 عالم القامى  .النظام العاىمل� لال¶

ـاء حـاالت الالتـوازن وإعـادة  � إهى,
ديد يعىى, فإذا اكن النظام االقتصادي احل�

ا  تنظمى� السوق العاىمل� وفق Tكن لك الدول من أن تتقدم عـرى� اسـتفادهى
T
وط مى رس�

ثل ية، وإذا اكن مى� االستامكل االقتصـادي  القصوى من مواردها الطبيعية والبرس�

 , ســںى�
T

� وتوســيع وحى
ر املــاىص, ــدف إىل حمــو آاى� للســيادة السياســية، وإذا اكن هى�

 , هداف ت التعاون بںى�

طبـق عـىل النظـام الدول، فإن نفس التطلعات ونفس اال

, معا عالم عىل اعتبار أن النظامںى� ديد لال¶ تكـزان  احل� ان نفس املطالـب ورى� مح� Tيرى

حلاحية  .عىل نفس اال¶

� طبيعـة مـا اعتمدتـه دول العـامل 
,

مل تغد الفجوة، وفق هذا املنطق، اكمنة ىڡ

ــت  الثالــث مــن سياســات اقتصــادية
,

نتاجــا " وإعالميــة واتصــاالتية، بــل أحص

عــالىم�  لطبيعــة النظــام" حتميــا ســواء  العــاىمل� القــامى بشــقيه االقتصــادي امك اال¶

 .بسواء

مر، إال امتدادا 

� حقيقة اال

,
، ىڡ ية احلالية ما ىه�

T
و معىى, هذا أن الفجوة الرمڡ
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 �
Tنوب منذ ستينيات القـرن  للفجوة التكنولوجية الىى حل� ل اى� طالت عالقات الامس�

 �
ية إال...املاىص, ار دها التحوالت التكنولوجية احل� , Tبقـاء تعميقا  مل رى ـذرا مـع اال¶ �

T
وحى

ا  .عىل الطبيعة الثاوية خلهڡ,

ـا مهـا، وبـلك املقـاييس، انعـاكس 
,
, معـا إمى  مـن كـون الفجـوتںى�

,
وعىل الـرمع

�  لفجوات بنيوية أخرى مل
,

تفلح الدول وال احلكومات وال املنظمات الدوليـة ىڡ

 �
,

ونيـة وىڡ Tا الشـباكت االلكرى Tمحلهى �
Tنيـت  سدها، فإن الفجوة الىى Tنرى ا اال¶ Tمقـدمهى

خطر...ىىه� الكرى� 

  وىه� اال

 Tجاع الرسـاهل Tماكن املستخدم اسـرى ¶ ديد أصبح اى� عالم احل� � ظل وسائل اال¶
,

ىڡ

كنه الـدخول  � ماكن ما عىل الشبكة مى�
,

ا حمفوظة ىڡ يد، حيث أهى, � أي وقت رى�
,

ىڡ

ـواهل �
T

� العـامل حـىىT أثنـاء حى
,

� أي وقت ومـن أي مـاكن ىڡ
,

ا ىڡ اصـية . علهى� هـذه احل,

عالم القدمى�  لنسبة لوسائل اال¶ � جـزءا فانـه ليست متاحة اى�
Tإذا فات املتلىڡ �

Tوالىى

 Tجاعه بهسوهل Tكنه اسرى  . ال مى�

  : االستجابة

ـاه واحـد مـن  �
T

� احى
,

د أن معلية االتصال تـمىT ىڡ �
,

عالم التقليدي حى � حاهلT اال¶
,

ىڡ

، مع إماكنية بسيطة جدا أو متأخرة للتفاعل مع املصدر �
Tاملصدر إىل املتلىڡ . �

,
ىڡ

, بقــدر عــال مــن ديــد تتمــرى� عــالم احل� , إن ظــاهرة اال¶ التفاعليــة، ومــا بعــد  حــںى�

ديـد  عـالم احل� � رسائل اال¶
,

� ىڡ
Tالتفاعلية، فامك سبق ذكره فقد اكنت مسامهة املتلىڡ

ة رجع الصدى لملحتوى الذي يـمىT ن � دارى
,

� البداية ىڡ
,

ه وذلـك مـن شــر حمصورة ىڡ
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ت  ور املنتداى� خالل كتابة التعليقات واملالحظات عن ذلك احملتوى، مى� ومع هط,

يــة والقــ خبار موعــات اال¶ يــة واحمل� يــدا مــن احلر � مز
Tيديــة امتلــك املــتلىڡ وامى الرى�

 �
,

يـة مطلقـة ىڡ تلـك اليـوم حر � مى�
Tأصـبح ذلـك املـتلىڡ Tحىى ، النسبية عىل التعبرى�

ىع� 
Tت مى� شـباكت التواصـل االجـامى ور املدواى, عالمية وذلك بعد هط, املمارسة اال¶

، حيـث مثلـت  ومواقع الفيديو التشـاركية واملوسـوعات احلـرة مثـل ويكيبيـداى�

ــع مــرحهلT االنتقــال إىل مــا بعــد التفاعليــةهــذه املوا ــان . ق ختصــار شــديد ف اى�

ـا أصـبحت  شـارة إلهى� ـت اال¶
T
� مى

Tنت اليوم بلك تلك املزااى� واحل,صائص الـىى Tاالنرى

ة هرم وسائل االتصال
T

بع عىل مڡ Tنت العامل ليس فقـط إىل . ترى Tلقد حولت االنرى

ية عاملية" ا ا" قر كن ملواطنهى� ة مى� ونية صغرى� Tية الكرى لكثرى� من ولكن إىل قر لقيام اى�

ـواهلم، وذلـك عـرى� االسـتخدامات املتعـددة  �
T

م أو أثنـاء حى كهى, � أما
,

مور ومه ىڡ

اال

نت Tـاوز حـدود الزمـان . لالنرى �
T

� القـدرة عـىل حى
,

يدة املتمثهلT ىڡ اصية الفر هذه احل,

نـت بعـد  Tميـع مـنح االنرى � املعلومـات واملعرفـة أمـام احل�
,

ب املشـاركة ىڡ وفتح اى�

ىع� إنسانيا تشاركيا من خالل ما يع
Tرف اليوم بشباكت التواصل االجامى. 

اع الذي غرى� العامل Tعية االخرى Tشباكت التواصل االجامى :  

دت الب ت شـر هس� � أرى�
Tاعـات الـىى Tـور العديـد مـن االخرى هـا هط, , رحى� Tية عرى� اى

ـور  � عىل سبيل املثال هط,
د القرن املاىص, ا جذراى� عىل حياة الناس، فقد هس� ثرى�

 Tاى

لغة التأثرى� مثل الس � ابتاكرات تقنية اى�
Tوالـىى Tيون والراديو والمكبيـورى يارة والتلفز

 �
,

يــد ىڡ , Tات ال رى  مــن التــأثرى� الكبــرى� الــذي أحدثتــه، إال أن تلــك التــأثرى�
,

لــرمع واى�
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نـت اليـوم مـن حيـث رسعـة ذلـك التـأثرى�  Tا االنرى � تقوم هى�
Tا عىل تلك الىى Tأمهيهى

ـة جبـل 
T

ن سـوى مڡ
Ã
ا حـىىT اال � مل يظهر مهى,

Tته الاكمنة الىى ومعقه وانتشاره وإماكاى,

  . ليداحل� 

يـع  ا عـىل تغيـرى� مفـاهمى� االتصـال وتوز Tقـدرهى �
,

نـت تمكـن ىڡ Tإن أمهية االنرى

ــة ــور وانتشــار شــباكت التواصــل . املعرف ــع هط, ــة م مهي

ــك اال ــد ازدادت تل وق

يقـة  � اسـتطاعت أن تغـرى� بشـلك كبـرى� طر
Tوالـىى Tىع� مثل فيسبوك وتويرى

Tاالجامى

ي يقة تسـويق املنتجـات وبيهعـا، وطر قـة تواصـل تواصل الناس وتفاعلهم، وطر

معاهلم

اكت ال يقة أداء الرس� م، وطر وم . احلكومات مع مواطنهى� ت مهڡ, ا غرى� امك أهى,

عيـون  Tـا الناشـطون السياسـيون واالجامى ارس هى� � مى�
Tالعمل التطوىع� والكيفية الىى

م Tعيــة . واحلقوقيــون أنشــطهى Tم فــان تلــك الشــباكت االجامى اى�

وامك نشــاهد هــذه اال

قراط � العملية الدمى�
,

� التأثرى� ىڡ
,

عية بدأت  1ية نفهسابدأت ىڡ Tهذه الشباكت االجامى

ن إال 
Ã
ــا حــىىT اال يــة التــأثرى� وقــدرات اكمنــة مل يظهــر مهى, دوات ثور


وغ اك , � الــرى�

,
ىڡ

شـعال فتيـل الثـورة . القليل ¶ عية مل تقم فقط امك رأينـا اى� Tإن هذه الشباكت االجامى

مكهل

� العامل اى�

,
ا أشعلت ثورة تفكرى� ملهم ىڡ � مرص، ولكهى,

,
  . ىڡ

يف شباكت التواص ىع� تعر
Tل االجامى :  

ــبكة  ــىل ش ــع ع ــك املواق ــرى� إىل تل ــطلح يش ــة ىه� مص عي Tــباكت االجامى الش

                                                             

1  Kirkpatrick, David. The Facebook Effect: the inside Story of the Company That Is Connecting 

the world. New York: Siman 8 Sehuster, 2010. 
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� للويب 
يل الثاىى, حل� رت مع ما يعرف اى� � هط,

Tنت والىى Tاالنرى)Web2 ( حيث تتيح

م أو  Tمـاهى Tمهعـم وفقـا الهامى � � حى�
اىص, Tتمـع افـرى � بيئة حم�

,
, مستخدهما ىڡ التواصل بںى�

م  Tءاهى Tكة -حصافة -بلد -جامعة(انامى يث ي...)رس� يق خـدمات ، حى� مىT ذلك عن طر

 , خـرںى�
Ã
� امللفـات الشخصـية لال

,
رسال الرسائل أو املشاركة ىڡ التواصل املبارس� اك¶

ــا للعــرض � يتيحوهى,
Tم الــىى Tوتتنــوع أشــاكل . والتعــرف عــىل أخبــارمه ومعلومــاهى

ـدف إىل التواصـل العـام  ـا عـام هى� عيـة فبعهص, Tوأهداف تلـك الشـباكت االجامى

 

ا اال , الصداقات حول العامل وبعهص, , شـباكت وتكوںى� خر يتمحـور حـول تكـوںى�

 , فــںى� Tمثــل شــباكت احملرى , ــال معــںى� � حم�
,

� نطــاق حمــدود ومنحرصــ ىڡ
,

عيــة ىڡ Tاجامى

 , عالميںى� , وشباكت اال¶   . وشباكت املصورںى�

ا هى,

عية اى� Tعبـارة تسـتخدم : "وتعرف موسوعة ويب اوبيداى� الشباكت االجامى

لوصــف أي موقــع عــىل الشــبكة العنكبوتيــة يتــيح ملســتخدمه وضــع صــفحة 

صـــية ع , �
صـــية مـــع حس , �

, عالقـــات حس امـــة معروضـــة، ويتـــيح إماكنيـــة تكـــوںى�

لدخول عـىل تلـك الصـفحة الشخصـية , يقومون اى� , الذںى� خرںى�
Ã
, اال . املستخدمںى�

كــن أن تســتخدم لوصــف املواقــع ذات الطــابع  عيــة مى� Tمواقــع الشــباكت االجامى

هــا مــن املواقــع  ، غــرف الدردشــة وغرى� موعــات النقــاش اىحل� ، حم� ىع�
Tاالجــامى

عية احلية T2االجامى.    

كرى� من  نت أ Tعية 400ويوجد حاليا عىل االنرى Tوتتمثل . موقع شباكت اجامى

                                                             

2 www.webopedia.com   جاع Tاالسرى , رحى� Tم12/8/2011مرجع سابق، اى.  



58 

 

ت، إضافة إىل مواقع عديدة  ت واملنتداى� � املدواى,
,

عية ىڡ Tأمه تلك الشباكت االجامى

ا Wikiمثل الويىك�  Tقـدمهى �
Tإضافة إىل تلك التطبيقات الىى ، Tوالفيسبوك وتويرى ،

� شـــر بعــض ال
,

ىع� ىڡ
Tــدمع الفكــر االجــامى ى ل التفكــرى� واملشــاركة مــع اكت الكــرى�

مىع� والكتابـة  لتحررى� احل� هو واللذان اهامىT اى� مستخدىم� مواقهعا مثل جوجل واى�

ـا  , الصـور وإعـادة عرهص, ـزںى� , Tكة، ومواقـع خـدمات وحى Tوبتنفيذ العروض املشرى

، YouTubeونرس� مقـاطع الفيـديو مثـل يوتيـوب  Flickerوإرساهلا مثل فليكر 

ـ �
T

� حى
Tـدمات والتقنيـات الـىى ها من احل, مـا فـرداى� مـع تبـادل املشـاركة وغرى� Tد اهامى

 , , املستخدمںى�   .والنرس� بںى�

يـة الن ة عـىل قواعـد حر اع انعاكسـات كبـرى� Tشــرلقد احـدث هـذا االخـرى 

ها من مفاهمى� سياسية  نسان وغرى� قراىط� وحقوق اال¶ ، وتدعمى� الفكر الدمى� والتعبرى�

ية انت ار �
T

عية وحى Tشـر واجامى Tماعـات مسـتفيدة مـن هسـوهل ت وتكونت حوهلـا احل�

ا است ى البعض أهى, ات تقنية أو تاكليف مادية رى� ا دون خرى� خداهما واملشاركة فهى�

وغ  , � "سوف تؤدي إىل رى�   .  3يعمل عىل تغيرى� العامل" فكر كوكىى�

ــواىل�  نــت حى� Tكــرى� عــدد مســتخدىم� االنرى , ا � الصــںى�
,

مليــون  389ويوجــد ىڡ

يكية ب  مر

ت املتحدة اال   .مليون مستخدم 245مستخدم، تليه الوالاى�

  : Facebookفيسبوك 

يـد  ,  أن معرهـا ال رى�
,

� رمع
Tىع� الـىى

Tفيسبوك هو احد شباكت التواصـل االجـامى

                                                             

, )2011(الفطافطة، حممود  3 � فلسطںى�
,

ية الرأي والتغيرى� ىڡ ر ديد حى� عالم احل� وذجا، ص : ، عالقة اال¶
,

  .  20الفيسبوك مى
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ا  ثـرى�
 Tكـرى� اسـتخداما واى


ـر واال هس�


عن عرس� سنوات إال أن مواقهعا أصـبحت اال

  . عىل مستوى العامل

ارى� عام  � فرى�
,

ع وذلـك 2004موقع فيسبوك مىT إنشائه ىڡ م بواسطة مارك زوكررى�

امعة هارفارد، وقد اكن امل � � غرفته حى�
,

� البداية متاحا فقط لطالب جامعة ىڡ
,

وقع ىڡ

امعــات، بعــدها لطلبــة الثانويــة ولعــدد حمــدود مــن  هارفــارد مى� فــتح لطلبــة احل�

ـــه ـالشـــ ـــتح حســـاب ب � ف
,

غـــب ىڡ ـــص رى� , �
ي حس


ا مىT فتحـــه ال راكت، مى� أخـــرى�

)2007،Locke .( لك املوقع حواىل� ن مى�
Ã
عـىى, أخـر  880واال مليـون مسـتخدم، مى�

, لك  صا واحدا من بںى� , �
,  13فان حس

�
� موقـع حس

,
رض لديـه حسـاب ىڡ


ص عـىل اال

واىل�    . لغة 75فيسبوك، حى�

كرى� من  يعا أ , مح� � هؤالء املستخدمںى�
بليـون دقيقـة عـىل املوقـع  700ويقىص,

راى�  � ). Grossman،2010(هس�
Tخـرى ملوقـع فيسـبوك والـىى


ومـن اال¶حصـاءات اال

ا مدونة  Tهى � ينارى�  digitalbuzzblogنرس�
,

  : م ما يىل� 2011ىڡ

 صدقا

 .صديق 130ء للك مستخدم يبلغ متوسط عدد اال

 48%  , اوح أمعـارمه بـںى� Tسـنة  34 – 18من مستخدىم� املوقـع ممـن تـرى

م  م مـن النـوم، مـهى, ـا بعـد اسـتيقاهط, الطالع علهى� يفعلـون  %28يقومون اى�

 .ذلك قبل حىىT قياهمم من عىل الرسرى� 

  يد أمعارمه عن , Tرى , , من الذںى� طـراد وىه�  35نسبة املستخدمںى� يد اى� , Tسنة رى

كرى�  ثل حاليا أ
T
,  %30من مى اىل� املستخدمںى�  . من إمح�
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  , اوح أمعـارمه بـںى� Tترى , , الذںى� ـوا  24 – 18املستخدمںى�
,
رسع مى


سـنة ىه� اال

 . سنواى�  %74بنسبة 

 72%  ـــة يكي مر

ت املتحـــدة اال ـــوالاى� � ال

,
ـــت ىڡ ن Tمـــن مســـتخدىم� االنرى

ت  ثـل مسـتخدموا املوقـع مـن خـارج الـوالاى� موجودون عىل فيسـبوك، ومى�

يكية  مر

اىل�  %70املتحدة اال , من إمح�  .املستخدمںى�

 20 ا يوميا كيهى� Tرى Tمليون تطبيق يمى. 

  كــرى� مــن م  200أ ــص يــدخلون عــىل املوقــع بواســطة هــواتهڡ, , �
مليــون حس

 Tواهل  .احل�

 48%  ــتقاء ــدرمه الس ــبح مص ــبوك أص ن الفيس ــروا اى� ــباب ذك ــن الش م

خبار

 .اال

  لك �
,

دقيقة عىل فيسبوك تمىT مشاركة مليون رابط، وتمىT قبول صداقة  20ىڡ

2  Tص، امك يمى , �
, رساهلT  3 إرسال حواىل� مليون حس  .ماليںى�

عيـة  Tج ان فيسـبوك هـو حركـة اجامى يرى� ع الفيسـبوك مـارك زوكـر Tرى ى حم, ورى�

Social movement  حى� , ــرد أداة أو وســيهلT للتواصــل، وانــه ســوف رى� ولــيس حم�

ل حمهل، وسوف يسيطر عىل لك نواىح� النشاط الب � وحى�
وىى, Tيد االلكرى ي شــر الرى�

لتاىل� فا. عىل الشبكة العنكبوتية وانـه " دليل سـاكن العـامل"ن يوصف بكونه واى�

دالء  , أن يصنعوا من أنفهسم كيان عام من خالل اال¶ فراد العاديںى�

موقع يتيح لال

م ومشــاعرمه  Tمــاهى Tــدون مــن معلومــات حــول أنفهســم واهامى ي ــا رى� واملشــاركة مى�
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م، ولذلك فان اهلدف من هـذا  اصة هى� وصورمه الشخصية ولقطات الفيديو احل,

اع هو جعل ال Tكرى� انفتاحااالخرى  4.عامل ماكاى, أ

ـرة، إال أن هنـاك  عيـة هس� Tكرى� مواقع الشباكت االجامى  أن فيسبوك هو أ
,

ورمع

, ومـاي سـبيس  عيـة مثـل التـويرىT ولينكـدںى� Tالعديد من مواقع الشباكت االجامى

  . وبينغ

ـو جوجـل بلـس 
,

عيـة هڡ Tديـد بقـوة إىل عـامل الشـباكت االجامى أما القادم احل�

كـرى� مـن والذي استطاع خالل اقل من هس�  , منذ تدشينه من الوصـول إىل أ رںى�

, ولـيس للجميـع  30 كںى� Tلدعوات لملشرى  انه مىT فتحه جزئيا اى�
,

ك رمع Tمليون مشرى

, جوجل بلس وفيسـبوك ىه�  ة حاليا بںى�

ن احلرب القامى , اى� تصںى� ى بعض احمل, ورى�

م،  اى�

� هـذه اال

T
ـده سـاحة التسـويق الـرىمڡ ا أمه حـدث تهس� هى,


أمر ىحص� للغاية واى�

� املرتبة الثانية  Alexaموقع خاصة بعد أن قام 
,

خرى� بوضع فيسبوك ىڡ

بتصنيفه اال

� يوفرهـا جوجـل بلـس 
Tضافية الىى بعد جوجل بلس وذلك نتيجة للخدمات اال¶

 �
وىى, Tيد االلكرى وخدمة خرائط جوجل وحمـرك البحـث  Gmailمثل خدمة الرى�

ها   . وغرى�

� املنطقـ
,

عيـة اسـتخداما ىڡ Tكرى� مواقع االجامى ة ومع أن فيس بوك وتويرىT مها أ

يقه  � طر
,

ولية الستخدام جوجل بلس تشرى� إىل انه ىڡ

بية، إال أن البوادر اال العر

                                                             

ديد)2008(صادق، عباس  4 عالم احل� يع، معان، ص ا: ، اال¶ وق للنرس� والتوز ملفاهمى� والوسائل والتطبيقات، دار الرس�

15 . 
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ــن كعكــة ســوق الشــباكت  , واحلصــول عــىل جــزء م ــوقعںى� , امل ــذںى� ملزامحــة ه

� املنطقة بشلك رسيع
,

عية ىڡ Tاالجامى.  

 TتويرىTwitter   

عيــة مصــغر يســمح ملســتخدمه  Tهــو عبــارة عــن موقــع شــباكت اجامى Tتــويرى

رسال وقراءة تعليق ¶ وهذه التعليقات تعرف ) ورمز(حرف  140ات ال تتجاوز اى�

يدات  مس تغر   ). tweets(اى�

� مـارس 
,

، مى� مىT 2006تويرىT مىT إنشـاءه ىڡ يىك� جـاك دورىس� مـر

م بواسـطة اال

ــر جــوالي مــن ذلــك العــام � هس�
,

ووفقــا ملوقــع ويكيبيــداى� فــان عــدد . إطالقــه ىڡ

ر مارس  � هس�
,

وقـد . ممليون مستخد 200م حواىل� 2006مستخدىم� تويرىT بلغ ىڡ

يداتـه يوميـا  ر تويرىT بشلك رسيع عامليا حىىT وصلت عدد تغر Tمليـون  200اشهى

ة  نت النصـية القصـرى� Tنه موقع رسائل االنرى

يدة، ويصفه البعض اى�  SMS ofتغر

the internet.5 عـام سـر وقد تواصل النمو ال �
، فـىڡ, Tم اكن عـدد 2007يع لتويرى

بع منه هو  يدات للك ر يدة منشورة 400التغر ت إىل ألف تغر
,
مليـون  100، مى

بع من عام  يدة للك ر ارى� مـن عـام . م2008تغر ـر فـرى� � هس�
,

م بلـغ عـدد  2010وىڡ

 , يدات املستخدمںى� يدة يوميا ارتفعت إىل  50تغر ر  65مليون تغر � هس�
,

مليون ىڡ

ا يساوي  نية 750يونيو من نفس العام مى� يدة يمىT إرساهلا لك اى�   . تغر

يـدة واالقتصاد والثقافـات والـرأي والفنـون والر ضـة والتكنولوجيـا، وجر اى�

                                                             

5 www.en.wikipedia.org  جاع Tاالسرى , رحى� Tم14/8/2011اى .  
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ضـافة إىل قسـىم� الفيـديو  ال¶ صصة للنقـل عـن الصـحف الورقيـة، اى� رائد احمل, احل�

ت   6.واملدواى,

ت   : Blogs: املدواى,

كــرى� أمهيــة، إذ ىه� 

ونيــة اال Tوىه� احــد أشــاكل املنظومــة التفاعليــة االلكرى

ــف حــول مســائل  ــت تتضــمن آراء ومواق ن Tصــية ىمع شــبكة االنرى , �
ــع حس مواق

دارة متنوعة، ىه�  يـق نظـام ال¶ نت، يعمل عن طر Tتعد تطبيقا من تطبيقات االنرى

ا  أو موضوعات " تدوينات"احملتوى، وعبارة عن صفحة عىل الشبكة تظهر علهى�

رس�  ـا مـدرى� أو اى, ، ينرس� عـدد منيـا يـتحمك فهى� تيبا زمنيا تصاعداى� Tمؤرخة ومرتبة رى

كـن 
T
ـة، مى رشـفة التـدوينات القدمى�


القـارئ مـن املدونة، ويتضمن النظام آلية ال

ــدما تعــود غــرى� متاحــة ىمع  � وقــت الحــق، عن
,

ــة ىڡ ــة معين الرجــوع إىل تدوين

  7.الصفحة الرئيسة لملدونة

  

ت   : املنتداى�

كــن 
T
يــث مى نــت ىه� عبــارة عــن مواقــع تفاعليــة للنقــاش حى� Tت االنرى منتــداى�

 �
,

� املواقــع واملشــاركة ىڡ
,

يــق التســجيل ىڡ ــا عــن طر , مــن الــدخول إلهى� كںى� Tاملشــرى

                                                             

خبـاري للرسـائل 6 � احملتـوى اال¶
,

ليليـة ىڡ
T

� السـعودية، دراسـة حى
,

ديـد ىڡ عالم احل� , حمارب احملارب، اال¶ النصـية  سعد ںى�

وت، لبنان،  يع، برى� وىل، جداول للنرس� والتوز

ة، الطبعة اال   . 103، ص 2011القصرى�

وذجـا، املركـز  7
,

ية مى � معليـة التنشـئة السياسـية، الثـورة املرصـ
,

ديـد ىڡ عـالم احل� ، دور وسـائل اال¶ الدكتورة مروة نظرى�

اث،  حى�

� للدراسات واال  . 03، ص 15/04/2012العرىى�
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 �
Tلقضااى� الىى ـا ذلـك املنتـدى النقاش اى� � . يتخصـص فهى� ويعـرف املنتـدى العـرىى�

ات ـرى� عضـاء لتبـادل احل,

ا ماكن يتجمـع فيـه اال هى,


ت اى� � ملكـة . املنتداى�

,
ومعنـاه ىڡ

يـب �
,

ـن حى
,

، وليس معناه أبـدا أنـت تسـال وحى Tوتسـمح . واحدة املنفعة املتبادهل

ـاه  �
T

� االحى
,

راء أو القضااى� املطروحة للنقـاش ىڡ
Ã
فاكر واال


ت بعرض اال هذه املنتداى�

� يضـهعا 
Tستثناء القيود الـىى ت اى� اثل املدواى,

T
� ذلك مى

,
اه املشاركون، وىه� ىڡ الذي رى�

حم� املسـتخدم  اى, مسؤولو املوقع من خالل نظام الضبط والتحمك املقـام عـىل الـرى�

� إدارة املنتدى
,

  .  ىڡ

ديد عالم احل�   خصائص اال¶

ــا  ــا التكنولوجي Tأفرزهى �
Tــىى ــد، ال دي عــالم احل�  مــن أن وســائل اال¶

,
ــرمع عــىل ال

� عدد من الامست مع الوسـائل التقليديـة، إال االتصالي
,

ة الراهنة، تاكد تتشابه ىڡ

 �
Tتلفــة، امم يلــىڡ شــاكهلا احمل,


ة للوســائل االعالميــة الراهنــة اى� , أن هنــاك امست ممــرى�

ات معينـة عـىل  ثـرى�
 Tديدة ويـؤدي إىل اى اته عىل الوسائل احل� ثرى�

 Tبظالهل ويفرض اى

� تتصـف
Tز هـذه الامسـت الـىى ، ومـن ارى� �

نسـاىى, عـالم  االتصال اال¶ ـا وسـائل اال¶ هى�

ديد الراهنة ما يىل�    8:احل�

  : التفاعلية

ــدة عــىل االســتجابة حلــديث  دي ــدرة وســيهلT االتصــال احل� التفاعــل هــو ق

                                                             

عالم احل�  8 , حسونة، اال¶ وم والوسائل واحل,صائص والوظـائف، منشـور عـىل موقـع نرسںى�  www.alukah.netديد، املهڡ,

 . 10،9،8ص 
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دث يعـد  ام امك حى�
T
رة " حصافـة املـواطن"املستخدم مى كـرى� املصـطلحات إاى� احـد أ

, حـول معنـاه وامه وسـائهل  ة، واختالف البـاحثںى� للجدل، نظرا حلادثته من هح�

ة  م إىل من هح� و يشرى� عند البعض مهى,
,

موعة "أخرى، هڡ إعالم املواطن، وعند حم�

عالم  , اال¶ عالم التشارىك� أو التفاعىل� أو أيضا التعاضدي، وعند آخرںى� أخرى اال¶

  ". البديل أو الصحافة املدنية

شـارة إىل " ا تسـتعمل لكهـا لال¶ وهمما اختلفت املصطلحات والتسميات فإهى,

� الذي ينتج حمت
واه ومضـمونه أفـراد هـواة أو مسـتعملون ذلك الشلك الصحىڡ,

عـالىم� الـذي يصـيغه الصـحفيون  عاديون، والذي يقابل احملتوى واملضمون اال¶

 �
,

عـالم التقليديـة، ويذيعونـه أو يبثونـه ىڡ � وسائل اال¶
,

, يشتغلون ىڡ فون الذںى� Tاحملرى

  ".إطار معلهم

ذا يشـرى� مصـطلح حصافـة املـواطن  ـص أن يكـون " وهى� , �
مـاكن أي حس ¶ أن اى�

�  حصفيا ينقل
,

ـادة ىڡ مـل هس� ـع، دون احلاجـة الن حى� راية ومشـاهداته للعـامل امح�

يصال صوته للعامل عالم، ا وان ينتىم� ملؤسسة إعالمية ال¶   ". اال¶

ى لك من  ومـان"ورى� , رى� : أن حصافـة املـواطن ىه� " كـريس ويلـيس"و" شـاںى�

خبار، "

ليل اال

T
ررى� وحى

T
ع وحى � معلية مح�

,
, يلعبون خالهل دورا حيا ىڡ نشاط لملواطنںى�

ـا وهذه ا علومـات دقيقـة وموثـوق هى� عالميـة مى� ملشاركة تمىT بنيـة مـد الوسـائل اال¶

لتــاىل� فــان حصافــة املــواطن ىه�  قراطيــة، واى� ومســتقهلT تســتجيب ملتطلبــات الدمى�

خبـار مـن مواقـع 

� الذي ينقل اال

,
ا املواطن بدور الصحاىڡ � يقوم فهى�

Tالصحافة الىى
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حداث احلية مسـتخدما اكفـة الوسـائل التكنولوجيـة املتاحـة

ـرى�  اال لعـرض احل,

كنـه التقـاط  ن لديـه هـاتف حممـول حـديث مى�
Ã
ـص اال , �

بصورة واقعية، فـلك حس

� مواقـع 
,

نـت ىڡ Tـا مـن خـالل االنرى ر بـه ويبهى�
T
� مى

Tحداث اليومية الىى

وتسجيل اال

ـا والتعليـق : مثل Tمطالعهى �
,

, ىڡ خـرںى�
Ã
ا، ويشارك اال اليوتيوب أو مدونة خاصة هى�

اصة عالمية احل, ا، بل تطورى� وإضافة موادمه اال¶   ". علهى�

ـا ذهـب إليـه  وم حصافة املواطن مى� ال مهڡ, كن إمح� ـال الـزرن"ومى� حيـث " مح�

ا تعتمد عىل ى أهى,   :رى�

 نت كفضاء للنرس� والتعبرى� عن الرأي Tشبكة االنرى.  

 قراطية � قضااى� الشأن العام ودمع الملمارسة الدمى�
,

كيد حضور املواطن ىڡ
 Tاى . 

 ــ ــالم الب ع ــات اال¶ ــدادا ملرجعي ــواطن امت ــة امل ــات حصاف رج ــار حم, ديل اعتب

 Tوالصحافة البديهل. 

  

 

ات حصافة املواطن ,  : ممرى�

ا يىل� 
,

ال أمهها مڡ كن إمح�   : مى�

حث عـن املعلومـة - ماكنـه أن يتحـول إىل   لك مواطن هو اى� ¶ ـص اى� , �
ولك حس

ــات ــار واملعلوم خب

ــدر لال ــون : مص ــت واملواطن ن Tــفحوا االنرى ــدونون ومتص امل

هلية

معيات اال   . الصحفيون واحل�
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عالم احل�  - مـاهرى� التحول من وسائل اال¶ ية إىل وسائل إعـالم احل� تقـوم  :ماهرى�

ية عىل قاعدة ن ماهرى� عالم احل� موعـة،  شــروسائل اال¶ املعلومـة مـن الفـرد إىل احمل�

د عىل ن Tواالعامى Tاملعلومـة مـن الـلك إىل  شـروتقوم حصافة املواطن بلقب املعادهل

 , , حصفيںى� د عىل مواطنںى� Tالعامى  . اللك وذلك اى�

تلفــة - ــررى� حم,
T

ــررى� حيــث تعتمــ :سياســة حى
T

د حصافــة املــواطن عــىل سياســة حى

� تن
Tخبــار الــىى


حــداث  شـــرخاصــة، فاال


ال ــب أن تكــون دقيقــة وهلــا صــهلT اى� � حى�

قىص قدر من السبق

, اى�  . املوضوعية وان تتمرى�

قراطيــة املتحركــة معــال فــرداى� تطوعيــا غــرى�  :املشــاركة الشخصــية - تعتــرى� الدمى�

ات منظمات معينة بل للقناعات السياسـية للفـرد نفسـه خالفـا  خاضع لتوهح�

 . للوسائل االتصالية التقليدية

ور , هط, رحى� Tت اى  : املدواى,

جع غيملـور" , "جـذور حصافـة املـواطن إىل " رى� , فـرانلكںى�  Ben Franklin" ںى�

� بناء حصافتـه 
,

ي ىڡ اهرى� اه مح� �
T

صاحب حصيفة بنسلفانيا جازيت، وقد اكن ذا احى

ارب كتاب املطبقات  �
T

، واىل حى � القرن الثامن عرس�
,

 املبكـر لدورمه Pamphletىڡ

، وتبعا للويكيبيداى� فان احلركة احلديثة لصحافة  , ية النرس� مكواطنںى� كيد حر
 Tاى �

,
ىڡ

سية سنة  يكية الراى مر

ت اال رت مع االنتخااى�   ". 1988املواطن هط,

�  Dan Gillmor" دان غيملور"هو " حصافة املواطن"وأول من طرح فكرة 
,

ىڡ

� كتابه  2003عام 
,

عـالم(ىڡ ن وسائل اال¶
,

، )ية واىل الشـعبالصـحافة الشـعب: حى
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ة، بـل أصـبحت حمادثـة، واكن هـذا  خبار مل تعد حمـارص,

كد عىل أن اال عندما أ

ادل به  � نت ويكيبيـداى� " غيملور"هو الرأي الذي حى� Tويشبه فلسفة موسوعة االنرى

� أي : أي
,

ي فـرد واحـد ىڡ

ا مـا يتـوفر ال ماعية تفـوق كثـرى� أن املعرفة واحلمكة احل�

يبا   . موضوع تقر

ة بسبب التطورات لقد توسعت فكرة حص" خرى�

ة اال Tالفرى �

,
ا ىڡ افة املواطن كثرى�

اتفـه  يـة مـزودة هى�
T

ا رمڡ يبـا اكمـرى� ـص تقر , �
التكنولوجية، حيث أصـبح مـع لك حس

نت منصة تتسع للجميع Tوال ووفرت شبكة االنرى كـرى� دليـل عـىل "احل� ، ولعـل ا

ايدة لصحافة املواطن هو  , Tمهية املرى

نت "اال Tاالنرى �

ايد من مدوىى, , Tدعوة أعداد مرى

� يـدىع للج
Tالنشاطات املتنوعة الـىى �

,
عالم ىڡ صصة لوسائل اال¶ � مقاعد حم,

,
لوس ىڡ

ــثال شــلك املــدونون هــذا العــام نســبة 
,

ـا حصفيــون مڡ ــة  %10إلهى�

يبــا مــن قامى تقر

� نيويورك
,

ء ىڡ زاى�

عالم إىل أسبوع اال , من مراسىل� وسائل اال¶   ". املدعوںى�

, خال  , هممتںى� ل لك ولقد زادت أمهية هذا النوع من الصحافة عىل مرحلتںى�

يكية لعام  مر

ت اال � عـام "، 2004من حرب العراق واالنتخااى�

اكنـت  2004فىڡ,

بـع العـامل  Tاى �
Tأسيا الـىى �

,
ىم� ىڡ

ودا عىل اكرثة تسواى, طة الفيديو وصور اهلواة هس� أرس�

وىل من أفالم التقطها اهلواة، 

ا اال Tيون معظم مادهى وقائهعا، وبثت حمطات التلفز

يكيـة اصـدر احلـ مر

ت اال مهـوري أوراق وأثناء االنتخـااى� قراىط� واحل� ن الـدمى� زاى�

ـا  Tما يـؤرس� وقهى ، , بںى� رات ونشاطات احلز
T
, لتغطية مؤمى د حصفية إىل املدونںى� Tاعامى

 , , غرى� التقليديںى�   . إىل مستوى جديد من التأثرى� واملصداقية للصحفيںى�
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ات لنـدن  وز حصافـة املـواطن اكنـت مـع تفجـرى� � رى�
,

لكن املـرحهلT احلامسـة ىڡ

� مثلت فرصـة جديـدة  2005
Tعظـم ...لصـعود هـذا النـوع مـن الصـحافة، الىى

,
مڡ

فـالم كـذلك التقطهـا هـواة نقلوهـا فـامى� بعـد إىل الصـحف 

انفجارات لندن واال

ت عـرى�  يواى, �  BBCوحصـلت أل"....فلكـر"والتلفز
,

ألـف  20سـاعة عـىل  245ىڡ

ونيـة وألـف صـورة و Tالكرى T20رسـاهل  �
,

، وعرفـت أوج ازدهارهــا ىڡ اى� فيملـا تصـورى�

ة  Tالفرى �
,

� ىڡ سـاىس� الوطن العرىى�

ة، حيث مثلت حصافة املواطن املصدر اال خرى�


اال

� لك من تونس وليبيا ومرص وسوراى� 
,

  ...للخرى� ىڡ

  : أنواع حصافة املواطن

  :يقمس ديوز هذه الصحافة إىل عدة أنواع

نت - Tاالنرى Tمواقع أدهل:  �
,

� تتمثـل أساسـا ىڡ
Tالـىى Tدهل


مثـل مواقـع التصـنيف واال

� ا
,

ات متخصصة ىڡ خبار مثـل نيـوز انـدكس حمراكت البحث مثل قوقل وهح�

ال

خبار الرئيسية(

ا الرئيسية وتوفر وصالت إىل مواقع اال Tتضع مادهى.(  

ن هذا التصنيف  Blogأو الصحافة الفردية أو  :حصافة املواقع الشخصية - مص,

 .وأقوى مثال عىل ذلك تقررى� دردج حول فضيحة لكينتون

� أهح�  :حصافة مواقع التعليق -
,

د ىڡ خـرى، أنشا أساسا ملناقشة ما رى�

عالم اال زة اال¶

يدم فورم  . وتعمل كرقيب مثل ميداى� شانيل، أو فر

كـز عـىل بلـد  :حصافة مواقع احلوار أو املشاركة - Tفاكر ورى

اال لتبادل اال توفر حم�

ي وال تــوفر مــادة  ــررى�
T

ــاز حى ، وال تعتمــد عــىل هح� , أو جاليــة أو موضــوع معــںى�
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 .حصافية

عالم التقليدي , حصافة املواطن واال¶   :العالقة بںى�

, حصافـة املـواطن ي , حول طبيعـة العالقـة بـںى� , الباحثںى� ثور خالف كبرى� بںى�

ها منافسا هل، أو حىىT بديال عنه , من يعترى� عالم التقليدي، بںى�   . واال¶

ديـد كظـاهرة " حصافة املواطن"نشا مصطلح " عالم احل� ال¶ � إطار ما يعرف اى�
,

ىڡ

ل معقدة ومركبة تولدت نتيجة لتداخل موجات متتالية من الظروف والعوامـ

ال االتصال، ذلك التطور الذي أدى  � حم�
,

� اهلائل ىڡ لتطور التكنولوىح� املتعلقة اى�

 ، �
وىى, Tشــاكل املســتحدثة مــن نظــم االتصــال االلكــرى


ــور العديــد مــن اال إىل هط,

ا Tعالم التقليـدي وحمـدوديهى ت اال¶ ، لك هـذا "وأخرى متعلقة بتأرى� بعيوب إماكاى,

عالم التقليدي بصفة عا بويـة، امم يؤكد أن اممرسة الصحافة واال¶ , مة مل يعد همنة حى,

عالم الـذي أصـبح  ديد من اال¶ اهرى� واسعة تنجذب إىل هذا النوع احل� جعل مح�

 Tلرسعة والتفاعلية حـىى ه اى� , رى�
T
عالم التقليدي من خالل مى ثل منافسا حقيقيا لال¶ مى�

تلــف  � أصــبحت تعتمــد عــىل حم,
Tتفــوق عــىل الكثــرى� مــن الفضــائيات الــىى

خبار املنشورة عىل هذ

خبارهاالفيديوهات واال


  .   ه املواقع مكصادر ال

ون حصافــة  ويــذهب بعــض البــاحثون إىل ابعــد مــن ذلــك حيــث يعتــرى�

� عبـارة عـن حصافـة 
,

عالم التقليدي بل بديال هلن ىهڡ ثل منافسا لال¶
T
املواطن ال مى

 �
Tمـن النقـد الـذاىى Tتلفة عن الصحافة السائدة تعـرى� عـن حـاهل مة وحم, , Tملرى ، Tبديهل

� التأسـيس  الداخىل� ملهنة الصحافة التقليدية
,

بـة ىڡ � مقار
,

عالمية، ىهڡ ا اال¶ Tوأداهى
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� مـن 
ايـة القـرن املـاىص, ذر امم آلت إليه الصحافة منذ هى, � حى�

اه فكري وهمىى, �
T

الحى

عـالم  ات السلبية للعوملة عىل قطاعات اال¶ كية، ومن التأثرى� , Tاحتاكر وتوظيف ورى

� نفـس الوقـت 
,

صل حصافة املـواطن ىه� رد فعـل قـد يكـون ىڡ

� اال

,
واالتصال، ىڡ

كيـد حلـاهلT  عفوي وواع
 Tقضـااى� الشـأن العـام، واى �

,
عن تقلص حضور املواطن ىڡ

� مصداقية الصحافة، وىه� بذلك تعكس ظرفا حرجا من عدم 
,

من التشكيك ىڡ

نـت  Tديـد مـن مسـتخدىم� االنرى يـل احل� عالم التقليدية واحل� , وسائل اال¶ الثقة بںى�

 �
وىى, Tعالم االلكرى   ". واال¶

ي ت" مـاهرى� عـالم احل� رجـات اال¶ اع عىل نقـد حم, مح� تـت إن اال¶ دفعـه حقيقـة اى�

عالميـة  ول املؤسسات اال¶
T

� حى
,

ازها ىڡ � كن إحى� � مى� عالىم� الغرىى� د اال¶ � املهس�
,

ظاهرة ىڡ

� قـراءة 
,

مكـة يوميـا ىڡ , مهى, دف إىل إرضاء املسـامهںى� Tية هى ار �
T

ت حى اطوراى� إىل إمرى�

ات إىل حاهلT من  � البورصات احمللية والدولية، أدت هذه التغرى�
,

هسم ىڡ

حركة اال

� هيئــة املؤسســة اال¶ 
,

ــالل ىڡ
,

خبــاري االحى كــرى� عــن دورهــا اال¶ ــة وتنــازل أ عالمي

 , � دهــالرى�
,

ــة، وغابــت املوضــوعية واملصــداقية ىڡ عي Tــا االجامى Tاالستقصــائية وظيفهى

نسيات اكت املتعددة احل� � التبلـور وبشـلك فـوري ... ماكتب الرس�
,

بـدأت إذن ىڡ

, الباث  مهور  –واملستقبل  –الوسيهلT  –أزمة بںى� � تعـود إىل التسـيب  –احل�
Tوالـىى

ــ خ

� واال

ــىى, ــالم امله ع ــاالت اال¶ � حم�
,

ــالم ىڡ ع ــاع اال¶ ــة قط ــده خاص ــذي هس� � ال
T

الىڡ

ديد � احل�
T
د االتصاىل� الرىمڡ � املهس�

,
� ىڡ

Tكرى� لملتلىڡ ة، وحضورا أ   ". واالتصال من هح�

ــية ــه السياس ــه وواجبات ــار حقوق عتب ــا اى� ــل مهع ــو . يتعام
,

ــل هڡ ــا املراس أم
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رى� بقصـد ن" مع املعلومة واحل, � � الذي حى�
� وسـيهلT إعـالمشــر الصحىڡ,

,
وعليـه ". مها ىڡ

ــواطنمى�  ــول أن امل ــه /كــن الق ــىع� حقوق ــذي ي ــك الشــخص ال املراســل هــو ذل

خبـار ون

ـع اال نـتشــر وواجباته السياسية ويسىع إىل مح� Tها عـىل شـبكة االنرى .

ن الصـحافة  Tهى ف مى� Tاحملرى �
ف الن الصحىڡ, Tاحملرى �

لصحىڡ, فاملراسل املواطن ليس اى�

 �
يازته لبطاقة حصىڡ, , حى� � حمدد يتمرى�

� إطار قانوىى,
,

ارهسا ىڡ واطن املراسـل إن املـ. ومى�

ص متطـوع لن , �
صـل عليـه مـن معلومـات  شــرهو حس مـا يسـمعه ويشـاهده وحى�

� واملســؤولية 
Tام الــذاىى , Tنــت، وذلــك مــن خــالل االلــرى Tشــبكة االنرى �

,
وأخبــار ىڡ

نت هل Tعية ومراقبة بقية زمالئه ومتصفىح� شبكة االنرى Tاالجامى .  

ونية وحصافة املواطن Tت االلكرى   :املدواى,

ضافة إىل هـذا الصـنف مـن ال¶ يـة التشـاركية  اى� خبار ونيـة اال¶ Tاملواقـع االلكرى

عالم التفاعىل� وتعترى�  � تعتمد عىل فلسفة اال¶
Tوالىى)Weblog .( يوجد صنف أخر

ونيـة املدونـة  Tت االلكرى مس املدواى, لشخصية وعرفت اى� � تتصف اى�
Tمن املواقع الىى

حـداث 

صل عبارة عن مفكرة تتناول اال


� اال

,
وسيهلT تواصل حديثة الهعد وىه� ىڡ

ية،  ار خبار أو إبـداء الـرأي وتعـرض مـن خـالل احل�

مر يتعلق بنقل اال


اكن اال أ

وذج تنازىل� 
,
قل حداثة: مى


اية سـنة . من احلديث إىل اال � هى,

,
رت املدونة ىڡ وقد هط,

� نســق رسيــع  1997
,

� ىڡ
, وعــىل املســتوى الــىمك� والكــيىڡ, وىه� منـذ ذلــك التــارحى�

ص واحد . ومثرى�  , �
اص  –ويكون وراء بعث املدونة عادة حس , �

ضع ي –أو عدة أحس

 �
,

خبار والتعليقـات ىڡ

نت بشلك يوىم� أو أسبوىع� عددا من اال Tعىل شبكة االنرى
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ت تكـون . شلك نصوص وصـور وتسـجيالت فيـديو وصـوت إن تلـك الكتـااى�

سـائل ذاتيـة وتكتـب بشـلك مطـول أو  عادة متصهلT بقضااى� الشـأن العـام أو مى�

سلوب الذي اختاره صـاحب املدونـة، اك

لزاوية واال ة اى� ن مقتضب وتكون متأرى�

ــة ي ــفية أو إخبار ــة أو وص ليلي
T

ــون حى ــتغالل . تك ــة اس ماكني ¶ ــة اى� , املدون ــرى� وتتم

نـت  Tورسيـع عـىل شـبكة االنرى �
ـها بشـلك آىى, , املتعددة الوسائط ونرس� املضامںى�

ــبكة  ــفىح� ش ــل متص ــن قب ــارس� م ــل املب ــق والتفاع ــة التعلي ــافة إىل إماكني إض

نت Tاالنرى    .  

,  هكذا فان املدونة ليست فقط وسيهلT إعالم بـل أيضـا وسـيهلT اتصـال بـںى�

ت تنتىم� إىل ذلك الصنف من الن كـن أن نسـميه  شـرالناس، فاملدواى, الـذي مى�

مـوع ـاص ولـذلك يصـف الـبعض حم� � أو النرس� عىل احلساب احل,
Tلنرس� الذاىى : اى�

ملواصـــفات التاليـــة  ـــة اى� ت بفضـــاء ) Blogosphere(وتتصـــف املدون املـــدواى,

 ,   . التدوںى�

� املواطن
� بداية : الصحىڡ,

,
ـا اكنت املدونة ىڡ ورها عبـارة عـن حصيفـة لكهى, هط,

ا 
T

لذاتية والتصاهڡ , اى� حل,صوصية  –تتمرى� اصة(اى� لكن مع تبلور وشـيوع ). احلياة احل,

م املدونـة إىل نقـل ) الصورة، الفيـديو، الصـوت(الوسائط املتعددة  Tـول اهـامى
T

حى

وز  ــا أدى إىل رى� ــو م ــا وه Tرجاهى � حم,
,

� ىڡ
ــحىڡ, ــالىم� الص ع ــد اال¶ ز البع ــائع ورى� الوق

ية خبار ت اال¶ از كومبيورىT ومن . املدواى, ديث أية مدونة من أي هح�
T

إن إماكنية حى

 �
,

نـت ىڡ Tالعامل ونرس� أي مضمون وفر فرصة التفاعل ملتصـفىح� االنرى �
,

أي بقعة ىڡ
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حاهلم Tبقـوهل . حلهم ورى �
لك مـواطن هـو "وقد عـرى� عـن هـذه احلـاهلT دي روسـىى,

حـداث ووقهعـا، فـال تسـتطيع أيـة 

� زمـن اال

,
� صـاعد، يـتحمك ىڡ

ورة حصـىڡ, لرص, اى�

� املواطن أصبح واكال 
� لك الشوارع، فظهور الصحىڡ,

,
, ىڡ ت أنباء أن تنرس� حصفيںى�

ق  � جنـوب رس�
,

ىم� ىڡ
ـرت أحـداث التسـواى, ظاهرة غرى� قابهلT للتجاهل، فقـد أهط,

ت املتحدة حقيقة قوة وفاعليـة  � الوالاى�
,

ينا ىڡ Tات لندن وإعصار اكرى آسيا وتفجرى�

  ". هذه الظاهرة

ـرى�  اية احتاكر صـناعة احل, , أن: هى, ن الصـنف فلـدى الصـحفيںى� فهسـم وىع� اى�

ـدث نوعـا مـن الثـورة املعرفيـة عـالم حى� ديد مـن اال¶ � اسـاليب املمارسـة و  احل�
,

ىڡ

  .املهنية 
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تمـع معلومـا  � يتوجـب  تطبيـق تكنولوجيـا من أجل الوصول اىل حم�
T
� رىمڡ

Tىى

ـا  Tمهيهى

 اى�

ً
يع مناىح� احليـاة ،و البـد أن نقتنـع أوال � مح�

,
املعلومات واالتصاالت ىڡ

تمع الرفاه � خلق حم�
,

كن أن تلعبه ىڡ لدور الذي مى� كـن أن تقدمـه ، واى� ـا مى�  مى�
ً
نيا واى�

تمع إىل  فراد احمل�

 اى�

ً
من قدرة عىل تغيرى� مستوى املعيشة ومستوى التفكرى� وصوال

, التكنولوجيــا ، ت ابداعيــة عاليــةدرجــا ويعــرض الشــلك التــاىل� العالقــة بــںى�

ية   .والتنمية البرس�

ر  تلفــة قــد أشــارت إىل أمهيــة اســتامى� مم املتحــدة احمل,

ال شــك أن تقــاررى� اال

ىع� 
Tالتقـدم االقتصـادي واالجـامى Tهل � دفع حع�

,
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىڡ

ــياىس�  ــدور ا، والس � ال
,

ن ىڡ
Ã
ــك اال ــن ش ــاك م ــيس هن ــه ول ــن أن تلعب ك ــذي مى� ل

ت كجـزء مـن التنميـة السياسـية املعتمـدة عـىل  ملـااى, ـال الرى� � حم�
,

التكنولوجيا ىڡ

تمــع  مــات احمل� Tتكنولوجيــا املعلومــات، هــذا الــدور الــذي يعــد مــن أوائــل اهامى

  .العاىمل� 

إضـافة إىل ، تعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن قـدرات االعـالم

ا توفر العديد من الوسائل لت ثل الرأي العام، امك توفر أهى, عظمى� انتاجيته كجهاز مى�

ــه دوات املســاعدة عــىل قيــاس أدائ

, ، اال ــںى� هيــك عــن تســجيل اللقــاءات ب اى,

� االتصـاالت الداخليـة، 
,

، وتوفرى� قدر عال من املرونة ىڡ , الكتاب   والصحافيںى�

معـال إو

لنسـبة ال ثـل عنـق زجاجـة اى�

T
� مى

Tكن الـىى مـا

ماكنية متابعـة ومالحقـة اال
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ا، إضافة إىل لك ذلك مؤسسات االع ا والقضاء علهى� Tلتاىل� حل مشالكهى الم، واى�

عالميــة،  � معــل املؤسســات اال¶
,

كـن أن تظهــر ىڡ � مى�
Tـة نــواىح� القصــور الــىى معاحل�

معــال 

 مــن قيــاهمم اى�

ً
كــرى� إبداعيــة بــدال داء أمعــال أ


, ال وتــوفرى� وقــت العــاملںى�

، إضافة إىل تـوفرى� الفرصـة أمـا Tا بهسوهل كن للحاسب القيام هى� ية مى� � تكرار
Tم تلـىڡ

حات القراء وشاكوامه والبحث عن حلول وتوصيل أصوات أحصابه ملتخذ  Tمقرى

القرار، إن هذا الشلك من العمل يوفر شـفافية مطلقـة أمـام أحصـاب املصـاحل 

تمع تلفة داخل احمل�   : احمل,

ب تطويع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل تقـدمى� حلـول مبتكـرة  � حى�

د ملشالكت دول العامل الثالث االق Tعية والسياسية، وليس االعـامى Tتصادية واالجامى

ا، إن  Tــا دول العــامل املتقــدم ملشــالكهى � خرجــت هى�
Tفقــط عــىل تلــك احللــول الــىى

� سـبيل 
,

ثل هذا املبدأ سـوف يـوفر عـىل دول العـامل الثالـث الكثـرى� ىڡ العمل مى�

ــات  ــا املعلوم ــا اســتخدام تكنولوجي كــن هى� � مى�
Tــىى � الطــرق ال

,
ــرى� ىڡ ــادة التفك إع

ها هذه الدولواالتصاالت حل � تواهح�
Tل تلك املشالكت املزمنة الىى.  

كـن أن تقدمـه التكنولوجيـا للـدول  وعىل ذلك فإن التفكـرى� االبـتاكر ملـا مى�

� دول العـامل املتقـدم
,

 عىل وجه كبرى� امم قدمتـه ىڡ
ً
تلفا ب أن يكون حم, � . الناشئة حى�

, التنميــة الب ابيــة عاليــة بــںى� � ية واالقتصــادية والسياســية شـــر هنــاك عالقــة احى�

, تكنولوجيا املعلوماتو  عية وبںى� Tاالجامى.  

 �
,

� رفع مستوى املعيشـة ىڡ
,

لقد سامهت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىڡ
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ـــاذ القـــرارات  , Tتـــوفرى� املعلومـــات الدامعـــة عـــىل احى �
,

دول العـــامل املتقـــدم وىڡ

, مـن فـرص  ا خلقت ماليـںى� كرى� رخاء، إضافة إىل أهى, تمع أ و حم�
,

اتيجية حى Tاالسرى

كــرى� العمــل، ودمعــت اقتصــاد  الــدول، ومكنــت مــن تقــدمى� نــوع مــن التعلــمى� أ

تمعيـة مـن خـالل وسـائل  ابية، امك ساعدت عـىل حـل مشـالكت حصيـة حم� � إحى�

� بعـض دول العـامل 
,

االتصال، ومكنت مـن املسـاعدة عـىل احلـد مـن الفقـر ىڡ

ثــل فيــه تكنولوجيـا املعلومــات واالتصــاالت 
T
� ذات الوقــت الـذي مى

,
، ىڡ النـاىم�

� اقتصاد ا
,

 ىڡ
ً
 رئيسيا

ً
  .لدول املتقدمةعصبا

< <
< <

  <
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م  Tىع� االهـامى
Tيسـرى �

وىى, Tلكـرى ة، بـدا أن التصـويت اال¶ خـرى�

خالل السنوات اال

تلــف الفعاليــات , : الكبــرى� حمل, ، البــاحثںى� , ت، النــاخبںى� ملــااى, احلكومــات، الرى�

د االعتنـاء بقضـااى� . واملقاوالت الصـناعية م ذلـك بفعـل ازداى� Tايـد االهـامى , Tوقـد رى 

ونيـة Tلكرى ونيـة، واحلاكمـة اال¶ Tلكرى قراطيـة اال¶ ونيـة، والدمى� Tلكرى . إحل, ... احلكومة اال¶

 �
Tنظمـة االنتخابيـة احملليـة، الـىى


لك اال ـاوز مشـا �

T
� حى

,
ة، وبفعل الرغبـة ىڡ من هح�

صص لالنتخاب وحضور  ة إىل املرونة عىل مستوى الزمن احمل, تفتقر بدرجة كبرى�

� أحوال ك
,

ول ىڡ
T

اع، وحى Tكز االقرى � مرا
,

دالء الناخب ىڡ ال¶ , اى� ة دون قيام املواطنںى� ثرى�

ة أخرى م، من هح� Tصواهى

  . اى�

ّول الناخب إماكنيـة  , نه النظام الذي حى�

ويعرف هذا النوع من التصويت اى�

اع، إذ  Tعـوض ورق االقـرى �
وىى, Tدالء بصوته مـن خـالل اسـتعمال نظـام إلكـرى اال¶

ـاز التصـويت  يا ونقـهل مـن هح�
T

ينه رمڡ ز , Tحى Tيمى �
وىى, Tلكرى جرد تسجيل الصوت اال¶ مى�

ــواتا ص

ــد اال ــام ع � إىل نظ

وىى, Tــرى لك ــن . ال¶ , م ــوعںى� ــاك ن ــول أن هن ــن الق ك ومى�

 �
وىى, Tلكرى   : التصويت اال¶

ــل احلكومــة وســلطات االنتخــاب  -
ّ
ــب مــن جانــب ممث

َ
التصــويت املراق

اع أو املاكتـب البلديـة،  Tكز االقرى � مرا
,

� ىڡ
وىى, Tلكرى ، كجهاز التصويت اال¶ Tاملستقهل

 �
,

� مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ىڡ
,

ارج أو ىڡ  . احل,

-  
ً
بـا
َ
ارسـه الناخـب مـن دون أن يكـون مراق � الذي مى�

وىى, Tلكرى التصويت اال¶
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ــة، اكلتصــويت بواســطة احلاســوب عــرى�  ىل� الســلطات احلكومي
ّ
ــل ممــث مــن ِقب

نت  Tنرى يق اهلواتف النقاهلE-Voting( T(اال¶ ، أو )بواسـطة الرسـائل(، أو عن طر

وَّ  , Tرى �
Tكشاك العامة الىى


، أو اال �

T
يون الرىمڡ ـزة احلاسـوب، من خالل التلفز هح�


د اى�

دالء بصـوته سـواء اكن  ـا لـال¶ ع عىل زر فهى� Tيضغط املقرى �
Tالت التصويت الىى

Ã
أو اى�

ملها ونية الذكية أو ال حى� Tلكرى مل البطاقة اال¶  . حى�

ا ابيات، من بيهى, � � عدة احى�
وىى, Tلكرى   : التصويت اال¶

  اع Tم مـن مـاكن أخـر غـرى� مركـز اقـرى Tصـواهى

دالء اى� , مـن اال¶ , النـاخبںى� كںى�

T
مى

ة االن االدارى � ينتمون إلهى�
Tتخابية الىى . 

 م Tصواهى

, اى�  . تهسيل معلية إدالء الناخبںى�

  لكــون حــق ميــع مــن مى� ت واالســتفتاءات حل� � االنتخــااى�
,

تهســيل املشــاركة ىڡ

ارج � احل,
,

, ىڡ , أو القاطنںى� � الدوهلT املوجودںى�
 ملواطىى,

ً
 . التصويت، وخصوصا

 ـد � , حى� عاقة، أو الذںى� لهكا الناخبون ذوو اال¶ � مى�
Tدة فرص التصويت الىى ون زاى�

ـزة املوجـودة  هح�

� استعمال اال

,
اع، أو ىڡ Tكز االقرى � احلضور إىل مرا

,
صعوبة ىڡ

كز � هذه املرا
,

 . ىڡ

  ت، مـن خـالل تـوفرى� � االنتخـااى�
,

قبال عىل التصويت واملشاركة ىڡ دة اال¶ زاى�

مـــة إىل 
َّ

ـــدمات املقد قنـــوات إضـــافية للتصـــويت، ومضـــاعفة جـــودة احل,

ال � هذا احمل�
,

, ىڡ  . املواطنںى�

 ىس� مـع Tتمعـات،  جعل التصويت يـامى ـا احمل�
,

� تعرهڡ
Tديـدة الـىى التطـّورات احل�
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ديـــدة كوســـيهلT لالتصـــال  دة اســـتعمال التكنولوجيـــا احل� � زاى�
,

هلT ىڡ
ّ
واملتمـــث

قراطية قيق الدمى�
T

� حى
,

� ىڡ
راط املدىى, ,  . ولالحى,

 اع واالستفتاء، وخفض تلكفته Tتقليص مدة تنظمى� معليات االقرى . 

 ا دة درجة الوثوق هى� اع برسعة، وزاى� Tاالقرى �

 . إعالن نتاحى

لتصـويت  م اى� Tدة االهـامى � تقـف وراء زاى�
Tوإذا اكنت هذه االعتبارات ىه� الىى

� أو 
تمـع املـدىى, ، سواء عىل مستوى أحصاب القرار أو مؤسسات احمل� �

وىى, Tلكرى اال¶

� املشـاركة 
,

هـا ىڡ ثرى�
 Tن املهم معرفة مـدى اى

,
ية، مڡ اكدمى�


عىل املستوى الدراسات اال

ا Tاه رفع نسبهى �
T

� احى
,

  . ىڡ

ــويت اال¶  ــدور التص ــق ب ــا يتعل � م
,

 ىڡ
,

ت، ورمع ــااى� , االنتخ ــرى� ف
T

� حى
,

� ىڡ
وىى, Tــرى لك

ميـع  لنسبة إىل الناخب، يصعب تقدمى� جواب يصـلح حل� � يطرهحا اى�
Tاحلوافز الىى

ويـة أو وطنيـة،  ت، سـواء اكنـت حمليـة أو هح� � االنتخـااى�
,

ارب اسـتخدامه ىڡ �
T

حى

يع الدول  � مراحـل االنتقـال(وعىل مح�
,

قراطية، ىڡ قراطية، غرى� دمى� � .) إحل, ... دمى�
,

وىڡ

يع الظروف  زمـاتفرىT (مح�

، خاصـة .)إحل, ... ات الرخاء االقتصادي، الركـود، اال

 Tدة، عديدة ومتداخهل
ّ
ات معق تغرى� ا تتأرى� مى� Tولذلك، . أن املشاركة االنتخابية ذاهى

ملشـاركة  � اى�
وىى, Tح أن يكون املـدخل إىل مالمسـة عالقـة التصـويت االلكـرى Tنقرى

� اعتمدته
Tستعراض بعض التجارب االنتخابية الىى   : البدء اى�

رت ال ت احملليـة، أهط, ا االنتخـااى� ا نوريس وتناولت فهى� � قامت هى�
Tدراسة الىى

ر � أاى�
,

ا ىڡ Tانلكرى �
,

� جرت ىڡ
Tانعدام وجـود أرضـية صـلبة تسـمح 2003مايو / الىى ،
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كـن أن  ,ل مى� � من ماكن العمـل أو املـرى,
وىى, Tن التصويت االلكرى بدمع االعتقاد اى�

سن نسبة املشاركة � هذه احملطـة االنتخابيـة، اعتمـدت انلكـرىT . حى�
ة  59ا فىڡ, دارى

, ونصف مليون مواطن  يبية متاحة لستة ماليںى� ر �
T

ملئـة  14حـواىل� (انتخابية حى اى�

 , , االنلكـرى� يـق )من النـاخبںى� م عـن طر Tصـواهى

دالء اى� ال¶ , اى� ـا لملـواطنںى� ، ومسـح فهى�

 �
T
يـون الـرىمڡ يـق التلفز كن عامة، أو عـن طر � أما

,
� منازهلم أو ىڡ

,
نت ومه ىڡ Tنرى اال¶

، أو بواسـطة رسـائل اهلواتـف احمل � التفاعىل�
T

ىڡ مـوهلT وزر اهلـاتف، فـامى� طبقـت اى�

اع احمللية Tكز االقرى � مرا
,

 . الدوارى االنتخابية التصويت العادي ىڡ

 �
Tت واســتطالعات الــرأي الــىى � االنتخــااى�


وخلصــت الدراســة إىل أن نتــاحى

يديـة أدى إىل  يع تهسيالت التصويت الرى� ا تؤكد أن استعمال مح� أجريت عقهى�

ملئـة مقابـل  50نسبة مشاركة بلغت  ـا 35اى� ـق فهى� � دوارى انتخابيـة مل تطبَّ
,

ملئـة ىڡ اى�

، فـيالَحظ، . تلك التهسيالت �
وىى, Tلكـرى لنسـبة إىل اسـتخدام التصـويت اال¶ أما اى�

، أن نســبة ذلــك االســتخدام بلغــت  ــدول املــواىل� ملئــة مــن  8,8حســب احل� اى�

 �
,

, ىڡ   59املصوتںى�
ً
ا ارتفاعا ل إال ثالث دوارى انتخابية مهى, ة انتخابية، ومل تسّجِ دارى

� نســبة
,

ل : املشــاركة االنتخابيــة ىڡ ملئــة 12,8(فــال غــواى� ي واتشــام )اى� وزرى� ، ورس�

ملئة 11,3( نوبية )اى� ملئـة 8,9(، وسومرست احل� � الـدوارى االنتخابيـة، ). اى�
T

ىڡ أمـا اى�

� نسبة املشاركة
,

 ىڡ
ً
فاضا , ا احى, , مهى, ل حواىل� الثلثںى�   . حس�

يارات املفتوحـة  � توسيع احل,
,

� يسامه ىڡ
وىى, Tلكرى  أن التصويت اال¶

,
وهكذا، فرمع

, نسب املشاركة  سںى�
T

� حى
,

 ىڡ
ً
ال التصويت، فانه مل يكن فاعال � حم�

,
, ىڡ أمام املواطنںى�
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مر الذي يفرض عىل 

يدية، وهو اال د وسائل التصويت عن ُبعد الرى� Tعامى  اى�

ً
مقارنة

ا Tانلكرى Tحاهل �
,

ىع� استكشاف عوامل حمدوديته ىڡ
Tالبحث االجامى.  

� سويس
,

، تضـاربت أراء ـىڡ �
وىى, Tلكـرى اء را، وقبل تطبيـق التصـويت اال¶ ـرى� احل,

� املشـاركة
,

خـرى� ىڡ

, داخـل تلـك . حول ارى� هـذا اال ـاهںى� �

T
, احى , بـںى� كـن التميـرى� ومى�

كـن أن  قراطيـة ذكـر أن املشـاركة مى� اث والتوثيق حـول الدمى� حى�

ركز اال

,
راء، مڡ

Ã
اال

فـع  كـن أن رى� � مى�
وىى, Tلكـرى تفع، بيامى, خلصت دراسة أخرى إىل أن التصويت اال¶ Tرى

قل مـن 

داى�  2نسبة املشاركة اى� ى اى, Tملئـة، ورى وم  اى� أن املعطيـات ) N. Braum(رى�

� ثـالث معليـات اسـتفتاء 
,

� ىڡ
وىى, Tلكـرى تمعية حـول اسـتعمال التصـويت اال¶ احمل�

لك إماكنية ارتفـاع  ن هذا النوع من التصويت مى� بسويرسا تدفع إىل االستنتاج اى�

 أن تلـك املعطيـات غـرى� اكفيـة 
,

ت، رمع � االنتخـااى�
,

, ىڡ , املشـاركںى� عدد النـاخبںى�

� ومـ. لتحديد مدى االرتفـاع
Tاحلـاالت الـىى �

,
ى الباحثـة أن ىڡ Tـة أخـرى، رى ن هح�

خرى للتصويت عن ُبعد يالحـظ 

يكون للناخب إماكنية استعمال القنوات اال

 �
وىى, Tلكرى  عن التصويت اال¶

ً
ة عوضا خرى�


فراد هلذه اال


  9.تفضيل اال

نـت، مـع تـوفرى� مضـيفات  Tنرى � عىل اال¶ � العرىى�
T
تشجيع صناعة احملتوى الرىمڡ

نشاء مواقع حملية متعددة توفر خدمات رص  . جيدة >>ويب   <<ينة ال¶

مالت توعية  ة حى� � _ املبارس� م املـواطن العـرىى� Tمعلوماتية شعبية لتعميق اهامى

ية املستحدثة
T

تمعاتية الرمڡ نت وبيئته احمل� Tنرى ال¶  . اى�

                                                             

9   ، � هلT املستقبل العرىى�  حم�
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كـز خدمـة تنت نت عرى� مرا Tنرى ت الدخول إىل اال¶ � معـوم  شــرتشجيع بوااى�
,

ىڡ

نت، Tنرى ات اال¶ ترى� �  البالد، عىل التوازي مع حم,
Tوحاضنات االبتاكر املعلوماىى . 

� تطـورى� اسـتخدامات 
,

, عىل الدور الفاعـل لملؤسسـات التعليميـة ىڡ كرى� Tالرى

تلفة ا احمل, Tتقنيات املعلومات واالتصاالت، وانتشار تطبيقاهى . 

تمع املعلومات واملعرفة، وان  ّ مبادرة حم� بية أن تتبىى, � للحكومات العر
ينبىع,

اهحـ �
,

 يضـمن حى
ً
ـاوز توفر هلذه املبـادرة دمعـا �

T
ـا مـن حى كهى, ا عـىل ارض الواقـع، ومى�

 . العقبات

ونية Tلكرى � واحلكومة اال¶
T
  االقتصاد الرىمڡ

 �
T
القتصاد الرىمڡ � (نقصد اى�

Tمعـال ذات ) الشـباكىى

ـهلT أنشـطة التجـارة واال مح�

� ت
Tية، الـىى

T
دمات الرمڡ لسلع واحل, تمـع املعلومـات ســر الصهلT اى� ـن حـدود حم� ي مص,

بية، وبكثافـة، وعندما ُيعتمد هذا النظام داخل حد. املعارص تمعاتنا العر ود حم�

ـا املتعـددة  Tدوات املعلومـات واالتصـاالت وتطبيقاهى

ـوهري ال ز الـدور احل� سيرى�

ــن الصــفقات  ســيخ ام Tــزون، ورى , وإدارة احمل, ــرى� ــن انســيابية سلســهلT التجه لامص,

فضــل، وتقليــل التاكليــف 

ــو اال

,
لك حى Tــارات املســهى ــه خي ــة، وتوجي وني Tلكرى اال¶

 , ئية، وتنمية آفاق التسـويق والعالقـات العامـة، املصاحبة للبنية التحتية الفرى� اى�

ــة الفــواترى� وت يع معليــة الســداد، إضــافة إىل فوائــد أخــرى يصــعب ســـر ومعاحل�

  . حرصها

ـا تـوفر للنظـام احلكـوىم� فرصـة  ونيـة، فإهى, Tلكرى أما عىل صعيد احلكومة اال¶



86 

 

يـة مـن  ، مع توفرى� حزمة رى� � � توفرها لملواطن العرىى�
Tدمات الىى خصبة لتطورى� احل,

� امل
Tة، عـرى� شـباكت املعلومـات الـىى دمات التفاعلية بصورة مبارس� علومات واحل,

 � تمع العرىى�  احمل�

احى ميع رس� ا متاحة حل� Tكهى Tقد رى.  

ارس دور القائد واملوّجه 
T
بية أن مى كن للحكومات العر ساس، مى�


عىل هذا اال

� البنية التحتية لملعلومات واالتصاالت 
,

ر ىڡ ، الن االستامى� � احملىل�
T
لالقتصاد الرىمڡ

كرى� مرونـة  عىل ورة إىل توفرى� معليات أ لرص, ، سيؤدي اى� صعيد االستخدام احملىل�

 
ّ

دمات املعلوماتية، مـع بـث و السلع واحل,
,

وكفاءة، مع توجيه مسارات السوق حى

كـرى� جـالء أمـام املـواطن  نشطة احلكومية، فتصـبح أ

� شبكة اال

,
مسة الشفافية ىڡ

   10.والغرى� 

� مى� 
Tالـىى � ليـل وقد اتضحت أمامنا صورة الواقـع العـرىى�

T
كـن، مـن خـالل حى

تية
Ã
ملبادئ اال روج اى�   : عنارصها، احل,

  <

                                                             

هلT املستقبل 10 ارى�  2، 396، العدد حم�   . 48، ص 2012فرى�
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ة  ذه احملارص, اصة هى� بية: أصل املطبوعة احل, ونية  العر Tارب  احلكومة االلكرى �

T
ة االدارة و  العامليـةو  حى حمـارص,

بية امل امعة العر ونية  من منشورات  احل� Tنتااللكرى Tارك املرجع االنرى
,
لدمى    .فتوحة اى�

  

ختلـف أنواهعـا عـىل� : مقدمة ونيـة مى� Tاح تطبيقات احلكومة االلكرى �
,

تعترى� حى

ر  دارة لتحقيـق فرصـة ممكنـة لالسـتامى� � اال¶
,

ه ىڡ ا للواقـع وفـرص تطـورى� Tهى

مدي مالمى

ثل .الفعال هلذه التطبيقات ومه وإدارته مى� هڡ, ونية مى� Tوع احلكومة االلكرى وإن مرس�

ية  , ثورة إدار , تكنولوجيا املعلومات وبںى� بط بںى� معال احلكومية إذ رى�

تنموية لال

اتيجيات وسياسـات  Tهاز احلكوىم� من خـالل إتبـاع اسـرى همام ومسئوليات احل�

ال صـناعة املعلومـات وانعـاكس ذلـك  � حم�
,

ات ىڡ العتبار املتغرى� خذ اى�
 Tة اى

,
واحص

معال احلكومية

� املؤسسـات احل.عىل� اال

,
ـال وىڡ ذا احمل� مع املعنيون هى� � كوميـة وحى�

دارة  ال¶ اصــة اى� � التعامــل مــع التطبيقــات احل,
,

ــة التحــدي ىڡ ورة مواهح� عــىل� رص,

ونية Tشــرمـن خـالل ن، االلكرى  �
وىى, Tـو ، الـوىع� والفكـر االلكـرى

,
ودمع التوجـه حى

كرى� وأوسع � بصورة ا
وىى, Tالتعلمى� االلكرى.    

ت : بعـــة مســـتواى� ها إىل أر ـــدمات املزمـــع تقـــدمى� ديـــد هـــيلك احل,
T

 **حى

ول 

كة ا-أوال  –املستوى اال Tسس املشرى


كة(ال Tت املشرى  :).لك البيااى,

ت  زة احلكومية (موارد البيااى, هح�

� لال

Tالبناء التحىى - �
نيا : املستوى الثاىى, اى�

.)وأنظمة املعلومات  

لثا :املستوى الثالث – معليات املنظمات الداخلية.  اى�
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ت الوصول والتفاعل.  رابعا :املستوى الرابع- بوااى�

� تقدهما:
Tدمات الىى  **ومن أمه تلك احل,

يعات القانونية العامة .  1.تقدمى� الترس�

ات والتصارحى� (خدمات اهلجرة  . التأشرى� ).2 

دمات املتعلقة بسوق العمل .  3.احل,

ويل ملكية العقارات(خدمات العقارات  .
T

حى ).4 

ائب   5. . تسديد الرص,

ت .6 � االمتحااى,

� متوسط .نتاحى

ك ، ابتداىى    ....اى�

مراض    . 7

دمات الطبية لبعض اال   احل,

  

الصة التوصيات ارب بعض الدول واحل, �
T

  ***حى

, مهـا ونيـة عـىل عـاملںى� Tتطبيـق احلكومـة االلكرى �
,

اح أية دوهلT ىڡ �
,

 :يتوقف حى

      .القدرة عىل استيعاب تطبيقات الشبكة العاملية .1

        .مدى توفر البيئة التحتية املعلوماتية .2

موعتان من الدول ىه�    :وهناك حم�

  ملتاكمهلT الدول ذات البنية التقنية ا-1

� العـامل 
,

� تعتـرى� أول دوهلT ىڡ
Tن الـىى ت املتحـدة واليـااى� وتمص, دول مثل الوالاى�

أهسـا عـام  Tتقنية املعلومات يرى �
,

 ىڡ
ً
 فاعال

ً
 نوعيا

ً
ا ر  1972تتبىى, توهح� وقـد مىT اسـتامى�
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يع معلوماتية  � مشار
,

أما فرنسا فقـد قامـت بوضـع خطـة وطنيـة . بليون دوالر ىڡ

ـدف إ 1978لتقنية املعلومات عـام  Tهى �
Tتمـع املعلومـاىى ىل دخـول فرنسـا إىل احمل�

كــرى� مــن  , عــاىم�  95حيــث رصفــت احلكومــة أ ــ بــںى� -98( مليــار فرنــك فرنىس�

ــة وكــوراى� ). 2000 بي ــدا وأوراى� الغر اليا وكن Tــدول اســرى ــن هــذه ال ــدخل مص, وي

� خطـت 
Tالىى � � هناك إمارة دىى� � العامل العرىى�

,
نوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وىڡ احل�

ال � هذا احمل�
,

ة ىڡ   .خطوات كبرى�

2. Tالدول ذات البنية التقنية غرى� املتاكمهل-  

� وفقـت عـام 
Tهذه الـدول اهلنـد الـىى Tـا 1998ومن أمثهل ت مهى, � عـدة والاى�

,
ىڡ

ـال  � حم�
,

تطورى� تقنية املعلومات وحىىT أصـبحت بنغـالور اهلنديـة مركـز نشـطا ىڡ

ردن عام 

ت اال رس� وع ومرص عـام  2001االبتاكر وقد اى�  1998من قبل هذا املرس�

� ولبنان ودول حم�  ليىح� زارى و  لس التعاون احل,    .احل�

مارات املتحدة** بة اال¶ ر �
T

  :حى

بيـة املتحـدة شــريعترى� م مـارات العر � دوهلT اال¶
,

ونيـة ىڡ Tوع احلكومـة االلكرى

 � � إمارة دىى�
,

وعا رائدا ومتقدما وخاصة ىڡ   .مرس�

 � بة إمارة دىى� ر �
T

 حى

بة عام  �  2002دشنت التجر بة رائـدة عـىل مسـتوى العـامل العـرىى� ر �
T

وىه� حى

مار  هدافوقد وضعت اال¶

, من اال   .ة نوعںى�
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يبة املدى   أهداف قر

ونية.1 Tدمات االلكرى يئة البنية التحتية الفنية الالزمة لتشغيل احل, Tهى. 

فراد واملؤسسات غرى�  . 2

اصة ال ونية احل, Tة االلكرى توفرى� عدد من خدمات الدارى

نيت Tشبكة االنرى. 

3 . , رات املستفيدںى� از املعامالت بشلك رسيع ودقيق وتقليل عدد زاى� �
,

  .احى

از املعامالت . 4 �
,

حى ¶ اصة اى� جراءات الداخلية احل, , اال¶ سںى�
T

  .حى

هداف بعيدة املدى

 اال

نيت.1 Tدمات عرى� االنرى كرى� من احل,  .توفرى� عدد ا

2. Tزة النقاهل هح�

ونية عرى� قنوات جديدة اكهلواتف واال Tدمات االلكرى   .توفرى� احل,

جراءات والنظم الداخلية املساندة للخ.3 , اال¶ سںى�
T

, املستمر عىل حى كرى� Tدمات الرى

ونية Tااللكرى.  

ــو االســتفادة مــن .4
,

, ودفهعــم حى يئــة العمــالء واملــوظفںى� Tالعمــل عــىل توعيــة وهى

ونية Tدمات االلكرى   .احل,

� تقدهما احلكومة 
Tدمات الىى   :ومن احل,

1. �
وىى, Tواز االلكرى  رسي للعميل(احل�

T
  .رمڡ

2 . �
وىى, Tالبنك، الدفع االلكرى �

,
مص من حساب ىڡ   .أو احل,

� والتعرف ع .3
وىى, Tاالتوظيف االلكرى   .ىل فرص العمل املتوفرة واالستفادة مهى,

 



92 

 

ـادات  .4 اخـيص والهس� Tديـد الرى �
T

خدمات الـدوارى احلكوميـة مثـل إصـدار وحى

  .املنشأ وخدمة حصة التوقيع

ية.5 ية والعالمات التجار � الغرف التجار
,

ادات العضوية ىڡ   .إصدار هس�

الفات املرور .6 تلف الدوارى احلكومية وحم,   .خدمة تسديد القوامى حمل,

ات والبطاقات الصحية وملكية السياراتخ .7 قامة والتأشرى�   .دمة اال¶

رات والسفر . 8 كن خالل الزاى�   .خدمة امن املسا

� لالستئجار والتمليك . 9
وىى, Tاحلجز االلكرى.  

  .خدمات التهسيالت السياحية –خدمات االستفسارات  . 10

كز التسوق . 11   .االستعالم عن مرا

  .التعامالت البنكية .12

� بواب:أوال  .ة حكومة دىى�

ـدمات واملعلومـات  � العديـد مـن احل, ونية حلكومـة دىى� Tتقدم البوابة االلكرى

ــذه  ــوع ه ــب، وتتن جان

, اال ــتثمرںى� ــذلك املس ــزوار وك , وال ــواطنںى� ــن امل ــلك م ل

ام معليات دفـع 
T
ة دخول إىل أمى شرى�

 Tتقدمى� طلبات احلصول عىل اى , دمات بںى� احل,

، إضافة إىل ية بشلك آىل� الفات املرور االستعالم عن حركة السـرى�  الفواترى� واحمل,

� شـارع 
,

كنك النقر عىل آهلT التصورى� املراقبة حلركـة املـرور ىڡ لطرقات حيث مى� اى�

, ذلـك  � شلك صور تتغـرى� لك عـدة ثـوان امك تبـںى�
,

, فتالحظ حركة السرى� ىڡ معںى�

ه  ارطة أداى,   .احل,
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نيا ونية: اى� Tبة قطر للحكومة االلكرى ر �

T
  :حى

� دوهلT قطــر عــا
,

ونيــة ىڡ Tمــة  2000م بــدأت احلكومــة االلكرى م ومىT إنشــاء حل�

ونيا  Tا الكرى Tتطبيهڡ Tبـع ،الختيار خدمة حكومية ليمى � إطار تعـاون أر
,

ومىT ذلك ىڡ

ات  ارجية( هح� � ، وزارة احل,
يـد العـام ،واملرصف املركزي،وبنك قطر الوطىى, والرى�

دمــة عــىل� دخــول املســتخدم لملوقــع بواســطة ملكــة )القطــري ويقــوم مبــدأ احل,

وع خـالل ثـال ،مرور ح املرس� �
,

ـداى� وقد حى
T

ث سـنوات واكن حـافزا لالسـتمرار وحى

� ستقدم بناء عىل� عوامل أمهها
Tدمات الىى   :للتطورى� ومىT اختيار احل,

تمع . 1 دمة عىل� احمل� ثرى� هذه احل,
 Tمدي اى.  

ونيا. 2 Tتداوهلا للخدمة الكرى Tيمى �
Tعدد املعامالت الىى.  

ونيا. 3 Tهة املقدمة للخدمة الكرى ية احل�   .مدي جاهز

كن  � مى�
Tدمات الىى ها ىه� واكنت احل,   :تقدمى�

ية،رخص القيادة(خدمات املرور -1 الفات املرور   ).تسجيل املركبات، احمل,
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ة -2 رة(خدمات التأشرى� ة الزاى� شرى�
 Tة العمل،اى شرى�

 Tة السياحية،اى   ).التأشرى�

ا � مهى, � الوطن لعرىى�
,

ونية ىڡ Tوهناك العديد من التجارب للحكومات االلكرى )

بــة الســعودية  ر �
T

بــة الكويــت،حى ر �
T

ردن ، حى

بــة اال ر �

T
ر ،حى �

T
بــة ،بــة مرصــحى ر �

T
حى

هــــا...ســــوراى�  � الــــدول )وغرى�
,

ونيــــة ىڡ Tــــارب احلكومــــات االلكرى �
T

وكــــذلك حى

بية ت املتحدة (الغر   ).احل, ....اململكة املتحدة، كندا، لوالاى�

لثا  ية:اى�   بوابة احلكومة املرص

ية بشــلك مســتمر ليشــمل تقــدمى� الكثــرى� مــن  يتطــور موقــع البوابــة املرصــ

ادة امليال  دمات ابتداء من احلصول عىل هس� ديـد احل, �
T

ـائب وحى د وخدمات الرص,

امعـات حل� ء واهلـاتف وقبـول الطـالب اى� ، الرخص إىل خـدمات فـواترى� الهكـراى�

 , , واملمــولںى� ںى�


وقــع البوابــة القانونيــة وخــدمات الســاحى ــ املوقــع ارتباطــا مى� ويمص,

, وبعض املعلومات البيئية رںى�
ّ

  .واملصد

  
جنبية


ونيه اال Tبعض التجارب للحكومات االلكرى  
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  ديةبوابة احلكومة الكن

عـت  ذت احلكومة الكندية خطوات متقدمه لدحم� مواقع معلوماتيـه مح� , Tاحى

 , , الـذںى� , مثل توفرى� معلومات للعاملںى� , واملقيمںى� ا تلبية حلاجة املواطنںى� Tهى حمتواى�

توي املوقع عىل العديـد  يبحثون عن التعمل أو وظائف شاغرة أو التدريب، وحى�

ــتعمل عــن بعــد  ل خــرى املتعلقــة اى�

ــدمات اال ر e-learningمــن احل, ، أو االســتامى�

ية  ــور ذج الرص, نشــطة اقتصـاديه ومـلء الـامى,

� القيـام اى�

,
والتصـدرى� أو املسـاعدة ىڡ

ـم محايــة  Tاحلصـول عـىل معلومـات هى , كـن لملــواطنںى� ، ومى� لـذلك بشـلك مبـارس�

ــدمات ومــاذا  ــم حــول هــذه احل, م وأراهى Tحــاهى Tم تقــدمى� مقرى كــهى, لك، امك مى� Tاملســهى

يدون من خدمات جديدة   رى�

  

ك*   ز خدمة املواطنمبدأ معل مرا

 Tكز قادرة عىل� االتصال باكفة إدارات الـدوهل وتعتمد الفكرة عىل� وجود مرا

تابعة اكفة معامالته لنيابة عن املواطن مى� ي ،تستطيع القيام اى�

إذ يتوجه املواطن ال
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دمات التالية صل عىل� احل,   :مركز لتنفيذ أية معامهلT خاصة به حيث حى�

ملعلومات الالزمة حـول) 1 ويده اى� , Tرى Tوالـزمن  يمى Tئـق املطلوبـة لملعـامهل الواى�

  .املطلوب لتنفيذها

2 ( �
Tالنظام املعلوماىى �

,
ئق املطلوبة وتسجيلها ىڡ   .يمىT استالم الطلب مع الواى�

ساسـية ) 3

ئـق اال سـتامكل امللـف واحلصـول عـىل� بعـض الواى� يقوم املركز اى�

 Tالالزمة لملعامهل.  

دارة املعنية ) 4 رسال امللف اكمال لال¶ ¶   .يقوم املركز اى�

ــام ) 5 � نظ
,

ــامهلT ىڡ � املع
,

ــدم ىڡ ــجيل التق ــامهلT وتس ــة املع تابع ــز مى� ــوم املرك يق

� مركزي
Tمعلوماىى.  

دارة الرمسية تعـاد ملركـز خدمـة املـواطن ) 6 عند تنفيذ املعامهلT من قبل اال¶

  .الذي يسملها لملواطن

كن لملواطن احلصول عىل� العديد مـن الثبوتيـات بشـلك مبـارس� مـن ) 7 مى�

كز من خالل اتصاهلا � تصدر هذه الثبوتيات املرا
Tدارات الىى ال¶ ونيا اى� Tالكرى.  
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اىت املتحدة اال

  )ا 

 

  

الوالاى�(  -2

فرنسا(  -3
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ونية  - Tوع للحكومة االلكرى اح املرس� �
,

  متطلبات حى

هـات وتـوفرى� السـياق املناسـب  وع من اعـىلشـرالدمع السياىس� لمل) 1 احل�

  .للعمل عرى� الوزارات

� امل) 2
ـشـرتبىى, � وع مـن قبـل هح�

,
ة قـادرة عـىل� توجيـه الـوزارات والتـأثرى� ىڡ

ا معه اوهى� �
T

  .حى

حـات للتعـديالت والتطـورى� املناسـب ) 3 Tاكفـة املقرى �
,

الدمع الـالزم للنظـر ىڡ

دمة كز احل, نشاء ومعل مرا ة ال¶ , املؤرى� جراءات وإحداث القوانںى�   .لال¶

كـز عـىل� اعتبـار إن ) 4 , التمويـل الـالزم السـتمرار معـل املرا الدمع لتـامںى�

وعالتمويل الال  كن إن يتوفر من املرس� وع الرائد مى� نشاء املرس�   .زم ال¶

طة الزمنية للتنفيذ -* ـاذ القـرار : احل, , Tجراءات التنفيذ بعد احى ¶ كن البدء اى� مى�

ملض ملـاى� ة زمنيـة ال تتجـاوز شـري اى� Tة ويكـو املركـز عـامال خـالل فـرى وع مبـارس�

 , , التحتيـ، العامںى� يـات املطلوبـة والـںى� حم� , ويمىT خالهلـا بتنفيـذ اكفـة الرى� هـرى� �
T

ة وحى

, والت اد القوانںى� � جراءات وإحى� ديث اال¶
T

, فيه وحى هيل العاملںى�
 Tيعات شـر املركز واى

  .املاطرة واملنظمة للعمل

كز -* هة الراعية لملرا هـة الراعيـة احـدي الـوزارات : احل� كن إن تكون احل� مى�

دارة أو احـدي الـوزارات االقتصـادية  ـمىT بتحـديث وتطـورى� اال¶ Tهى �
Tأو وزارة ،الىى

دارة احمللي   .ةاال¶

, شـريقوم م: التمويل -* هـرى� �
T

� والقطـاىع� بتمويـل حى
Tوع التحديث املؤسسـاىى
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ات  رى� ويل اكفة احل,
T
� املركز والوزارات املعنية ومى

,
يات ىڡ حم� املركز الرائد وتنفيذ الرى�

لعمل مل.الالزمة للبدء اى� قالع اى� ويل اال¶
T
وع مى كن لملرس� ة شـرومى� Tوع والتشـغيل لفـرى

ـاد ال � حى� ¶ ،  شــرتمويـل املناسـب لملتابعـة والنحمدودة عـىل� إن تقـوم احلكومـة اى�

� والقطاىع� تقـدمى� الدراسـات الالزمـة لطـرق 
Tوع التحديث املؤسساىى كن ملرس� ومى�

كز أو املدعوم جزئيـا  � لملرا
Tالتشغيل املستقبلية وعرض خيارات التمويل الذاىى

   .من احلكومة
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ة
T
امى   :احل,

ر البقاء عىل الوض ونية ال ترى� Tدارة االلكرى ع التقليدي إن معوقات تطبيق اال¶

ـاطر  هـا عوائـق بـل وحم, ـد حـاهلT تغيـرى� ال تواهح� �
,

ن النـادر أن حى
,

، مڡ وعدم التغيرى�

خذ بنظر االعتبار العوامل املسامهة 

حيان، لذلك البد من اال


� بعض اال

,
ة ىڡ كبرى�

ــاح م �
,

� حى
,

ــة شـــرىڡ وني Tدارة االلكرى ــق ،وع اال¶ ــم وتطبي
,

ــمىT اســتيعاب وهڡ وإذا مل ي

 
ً
ونية جيـدا Tلكرى دارة اال¶ � إهـدار املـوارد ، مبادرات اال¶

,
 ىڡ

ً
فقـد يكـون ذلـك سـببا

� أن 
� تقدمى� احل,دمات املفيدة امم يؤدى إىل عدم رضاء العمالء امك ينبىع,

,
والفشل ىڡ

� املنظمة بعض الظروف االستثنائية وأن تسـتوعب 
,

ونية ىڡ Tلكرى دارة اال¶ اىع اال¶ Tرى

عراف السائدة، االحتياجات والعوائق

وعـدم تـوافر البنيـة ، مثل العادات واال

داري، ةالتحيــ ونيــة، والنظــام املــاىل� واال¶ Tلكرى ــو املعــامالت اال¶
,

اهــات حى �
T

، واالحى

ىل� 
Ã
حلاسب اال لفية املتعلقة اى� ية بشلك أسـاىس� ... واحل, دار مىT الشبكة اال¶ Tو هى، احل,

ا عرى� شبكة املعلومات العاملية  Tتقدمى� خدماهى �
,

نت(ىڡ Tنرى � ) اال¶
,

كوسيهلT رئيسـية ىڡ

� تبادل املعلومات واالتصال والتواصل، وتقدم حل
,

يـة ىڡ دار ا اال¶ Tوهلا واستشـاراهى

ـا  ونيـة مى� Tمعـال التقليديـة إىل أمعـال إلكرى

ليات والطـرق لتحويـل اال

Ã
أفضل اال

م Tم ويتوافـق مـع إماكنيـاهى
,

قق تطلعات العمالء وأهـداهڡ تـاج أي م.حى� وع شــرحى�

ب مالحظـة  � ونية إىل عدة همارات حىىT يكتب هل النجاح، وحى� Tللحكومة االلكرى

كن فصل هذه امله ا البعض من الناحية الواقعية وهذه انه ال مى� ارات عن بعهص,

  :املهارات ىه� 
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� :املهارات التحليلية -*
جـراىى سـلوب اال¶


وتتعلق هـذه املهـارات بتحليـل اال

 �
Tخـرى الـىى


� أداء العمل وانسياب املعلومات واالطـالع عـىل الطـرق اال

,
املتبع ىڡ

س آخرون أو مؤسسات أخرى للتعامل مـع ذات املسـائل مثـل  يستعملها أاى,

ديد مواطن 
T

ت وحى ميع البيااى, �
T

دارة املالية وكيفية حى � نظام اال¶
,

تتبع احلركة املالية ىڡ

 .القوة والضعف

ية مؤسسـه :همارات إدارة املعلومات-*

تعد املعلومات مصدر جيد للغاية ال

ـا  يهى, ز , Tثيل تلـك املعلومـات وحى
T
� وجودة وهيئة مى

Tديد احملتوى املعلوماىى
T

ب حى � وحى�

ا واستخداهما واحملافظة ا وبهى�  .علهى�

ي :املهارات الفنية-*

هناك العديد من املهـارات الفنيـة املطلـوب توفرهـا ال

ا مثل مور املتعلقة هى�

ونية للتفاعل مع العديد من اال Tحكومة الكرى:  

 ا وهى�
T

� حى
Tت الىى احم� والبيااى, ت والرى�  .إدارة قواعد البيااى,

 ملؤسسات  .تصممى� وبناء انظمه متوافقة مع البنية التحتية املتوفرة اى�

  
T

, حى ت من نظام إىل آخر أو من صـيغة إىل أخـرى لتمكـںى� ويل البيااى,

 .استخداهما بطرق جديدة

 تصممى� وإدارة شباكت احلواسيب. 

*- , خرںى�
Ã
روري وخـالل مراحـل ـمن الضـ:همارات العرض والتواصل مع اال

تلفـة تعمـمى� لك مـن أهـداف املـاملش � إىل شــرروع احمل,

جـراءات والنتـاحى وع واال¶

خرى ذات ا

طراف اال


ة ملقابهلT القيادات التنفيذية اال


لعالقة، وهناك حاجه دامى
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يعية للحصول عىل دمع مادي ومعنوي مستمر  .والترس�

وع القــدرة عــىل شـــرتتضــمن همــارات إدارة امل:روعـهمــارات إدارة املشــ-*

ديد املوارد الضـ
T

� ـالتخطيط والتنظمى� وحى

ية ومتابعـة العمـل وقيـاس النتـاحى رور

املهارات تتطلب التعامـل مـع معطيـات الـزمن وحل املشالكت، لذا فإن هذه 

ودة ـاال خصـبا للدراسـات ، والتلكفة واحل� ثـل حم� ونيـة مى� Tلكرى دارة اال¶ ـال اال¶ إن حم�

  .املستقبلية

ونيــة عــىل التكيــف Tدارة االلكرى كــن القــول إن قــدرة اال¶ االســتجابة و  مى�

ت املســتقبل ــداى�
T

ــة حى ــة ســتكون احملــك للقــدرة عــىل مواهح� ات التقني  للتغــرى�

ا بنجاحالتغلب علو  , عىل احلكومات أن تلعـب دورا قيـاداى� مـن ،هى� لذلك يتعںى�

ال لتخطيط هلذه التقنية ووضع السياسات اهلادفـة إىل و  خالل هذا احمل� ذلك اى�

ها , و  نرس� فـرى�
T

ـاو تهسـيل دخوهلـاو استخداهما مـن خـالل حى حـة الوصـول إلهى� Tإاى 

ــعو  ــلك واس ــا بش ــل مهع ــرق، التعام ــديث الط
T

ــافة إىل حى ض ال¶ ــراءات و  اى� ج اال¶

د يةاال¶   . ار

موعـة مـن و  لك إن تكنولوجيا املعلومـاتذفضال عن  االتصـال ليسـت حم�

الت
Ã
سالك فقطو  اال


� أي وقت، اال

,
ا ىڡ كن احلصول علهى� نو مى�

�
ي مى


مـر ، اى�


بـل اال

وىل

لدرجـة اال شـيدهاو  بكيفيـة اسـتعماهلا’ يتعلق اى� Tاو  رى Tيء الـذي ـالشـ.صـيانهى

� الســلوكيات
,

ا ىڡ ــرى� ــب تغي ــاتو  يتطل ــاح،العقلي �
,

ــك أســاس حى ــة  الن ذل التنمي

ية دار افق خطـط اسـتخدام تقنيـة املعلومـاتو  اال¶ Tب أن رى � ا حى� االتصـال و  أخرى�
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 Tــة القــوى العــامهل ــهلT لتنمي ــمى� و  خطــط اممث � و تطــورى� التعل
,

إدخــال احلاســوب ىڡ

الو  نرس� الثقافة التقنيةو املدارس � هدا احمل�
,

وهكذا فان . دمع البحوث العملية ىڡ

, االعتبـار  ب أخدها بعںى� � موعة مطالب حى� ونيـة هناك حم� Tإدارة الكرى �
حـىىT نبـىى,

ال أمهها عىل الشلك التاىل� و  فعاهلT و  سليمة كن إمح�   :مى�

ـــة عـــىل� ارض الواقـــع قبـــل  –1

االنتقـــال إىل البيئـــة حـــل املشـــالكت القامى

ــة وني Tــوفرى� املعلومــات الالزمــة االلكرى ــوم بت ــب عــىل احلكومــات أن تق � ، إذ حى�

نت  Tا عرى� االنرى   . ملواطنهى�

ــة لل – 2 ــة حــل املشــالكت القانوني ــوفرى� وســائلها التقني ــة وت ي ــادالت التجار تب

ـب وضـهعا عـىل ، والتنظيمية � موال حى�

ال � تتعامل اى�

Tيع املبادالت الىى ذلك أن مح�

نت مثل إماكنيـة دفـع الفـواترى� والرسـوم احلكوم Tة عـرى� االنرى تلفـة مبـارس� يـة احمل,

نت Tاالنرى.  

تمعــات – 3 اتيجيات املناســبة الكفــيهلT ببنــاء احمل� Tواالســرى �
بنــاء ف، تــوفرى� البــىى,

نت يقـوم بتفعيـل التواصـل  Tتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعىل� عىل االنرى احمل�

ـا  , مزودهى� ـا وبـںى� , وبيهى, , املواطنںى� ا وبںى� , املؤسسات احلكومية وبيهى, يـث . بںى� حى�

� وقـت 
,

ا ىڡ Tديهى
 Tاى Tية مى ار �

T
يمىT توفرى� املعلومات بشلك مبارس� عن حاهلT أية معلية حى

رات الفيـديو 
T
, املـواطن سابق إضافة إىل اسـتخدام مـؤمى لتهسـيل االتصـال بـںى�

  .واملوظف احلكوىم� 

ونية يعكس سىع� احلكومات إىل إعـادة ابـتاكر  Tوم احلكومة االلكرى إن مهڡ,
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� االقتصاد العاىمل� املتصل ببعضه البعض 
,

نفهسا لىك� تؤدي هماما بشلك فعال ىڡ

� . عرى� الشبكة 
Tالطرق الـىى �

,
ول جذري ىڡ

T
ونية ليست سوى حى Tدارات االلكرى واال¶

ة أمعاهلا تتبهعا احل ده منذ بدايـة العرصـ . كومات ملبارس� وذلك عىل نطاق مل نهس�

ونيــة هــو ذلــك املتعلــق . الصــناىع�  Tاحلكومــة االلكرى �
,

جــزاء ىڡ

إن احــد أمه اال

ــات ال ــدشـــر بعملي وي , Tــة  .اء والرى ــدة احلقيق ــه الفائ ــر في ــذي تظه ــزء ال وهــو احل�

دة كفـاءة وفعال اء مـن حيـث زاى� � معليات الرس�
,

نت ىڡ Tيـة معـل الستخدام االنرى

تلفـة  , املؤسسات احلكوميـة احمل, , عالقة العمل بںى� سںى�
T

احلكومات إضافة إىل حى

دمة احلكومية تمع ويستفيدون من احل, ن هذا احمل� , يعملون مص, فراد الذںى�

  .واال

, واملستشاري حيث  -* دارة والعاملںى� � اال¶
,

إلغاء التقسمى� التقليدي املتمثل ىڡ

 �
,

  .نفس الوقتأصبح الشخص هو العامل واملدرى� واالستشاري ىڡ

دارة صـانعة القـرار إىل إدارة  -* ـول اال¶ ـا حى� دوار والوظـائف مى�

إعادة بناء اال

ية   . استشار

، حيـث بـدأ 
ً
ا  كبـرى�

ً
دارة تطـورا � اال¶

,
وقد تطورت فكرة توظيـف املعلومـات ىڡ

� شلك تقاررى� تعرى� 
,

 ىڡ
ً
 داخل املؤسسـة، " ما حدث؟"هذا التوظيف متمثال

ً
فعال

ليل تلك ا
T

مر إىل حى

ات مى� تطور اال سباب وراء حدوث املتغـرى�


لتقاررى� ملعرفة اال

وانتقلت التقنيات بعملية توظيف املعلومات إىل مرحهلT التنبؤ ". ملاذا حدث؟"

ــيحدث؟"أي  ــاذا س ــات "م ــة لملعلوم مع ــة احمل� ــرحهلT الرؤي ــورت إىل م ، مى� تط

 وىه� توظيـف 
ً
كرى� تقدما


تلفة للقرارات، مى� انتقلت إىل املرحهلT اال ات احمل, والتأثرى�
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هداف أو املع

قيق اال

T
دث؟"لومات من أجل حى يد أن حى�   ". ماذا رى,

ونية Tدارة االلكرى   :خطوات تنفيذ اال¶

ونيـة  Tدارة االلكرى مـور عنـد تطبيـق اال¶

احلاجـة هلـذه (هناك العديد مـن اال

دارة والتلكفة طوات التالية،) اال¶ حل, ب القيام اى� �   :لذا حى�

ولية: أوال

يق معل للوصول إىل� : إعداد الدراسة اال   :القرارات التاليةمعل فر

دارة إىل تاج اال¶
T

ونية حى Tدارة االلكرى   .تطبيق اال¶

تاج إىل� تطورى� 
T

  .وجود تكنولوجيا معلومات سابقة ولكن حى

ينســجم مــع أخــر التطــورات احلديثــة واســتخدام تكنولوجيــا معلومــات 

ونية Tدارة االلكرى  .متطورة لغرض تطبيق اال¶

ا هى,

ونية ال Tدارة االلكرى  .عرى� اقتصادية عدم احلاجة إىل� تطبيق اال¶

نيــا  دارة : وضــع خطــة التنفيــذ: اى� يــق لتطبيــق اال¶ عنــد إقــرار توصــية الفر

ب إعداد خطة متاكمهلT ومفصهلT للك مراحل التنفيذ � ونية حى� Tااللكرى. 

ــا  لث ــادر: اى� ــد املص دي
T

ــادر : حى ــذه املص ــن ه ــوادر البال(وم ـــر ك ــزة ، يةش هح�

اال

يــات املطلوبــة، واملعــدات حم� ديــد البنيــة التحت) والرى�
T

دارة أي حى يــة لتطبيــق اال¶

ونية Tااللكرى.  

� : رابعـــا 
دارة :  متابعـــة التقـــدم التقـــىى, هنـــاك مســـئولية عنـــد اســـتخدام اال¶

� اكفـة عنـارص 
,

ونية وهو العمل عـىل� احلصـول عـىل� أخـر االبـتاكرات ىڡ Tااللكرى

ها يات وغرى� حم� زة ورى� ونية من اتصاالت وأهح� Tدارة االلكرى   .اال¶
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ونية Tدارة االلكرى   :حماور اال¶

مهو : أوال  تكاحل� , وىه� :  ر ودارى ص املواطنںى� , Tحى �
Tيع املعامالت الىى ديد مح�

T
  : حى

تاج إىل� مراجعة املواطن نفسه -*
T

  .معامالت الحى

� احد مراحلها -*
,

وري  تواجد املواطن ىڡ   .معامالت من الرص,

نيا  تك: اى� معال ودارى

تك : رجال اال معال ودارى


, رجال اال ديد النشاطات بںى�

T
حى

  :امك يىل� 

  .وتوماتيىك� معامالت تنجز بشلك أ -*

تصال من خالل شبكة املعلومات  -*   .معامالت تمىT اى�

معـال  أو  -*

ضور رجـل اال � وحى�

وىى, Tاز االلكرى �
,

معامالت تمىT من خالل االحى

  .من ينوب عنه

ونية Tلكرى دارة اال¶ ال¶ لك املرتبطة اى�   املشا

1 . Tت(غش المكبيورى ت/ إدخال البيااى, , البيااى, زںى� , Tت/ حى   ).تشغيل البيااى,

ورى� املعل. 2 , Tالرى �
Tوماىى.  

ت. 3 احم� والبيااى, لرى� ار اى� رص,   .اال¶

ريب احلاسبات. 4 , Tحى.  

احم� احلاسب. 5   .رسقة املعلومات ورى�

احم� .6 وع للرى�   .النسخ غرى� املرس�

7 . �
Tالتجسس املعلوماىى.  



107 

 

نت. 8 Tنرى   .جرامى اال¶

ونية Tن احلكومة االلكرى تك مع الدوارى االخري مص, بط دارى  :مستلزمات ر

 تية لالتصاالت
T

  .بنية حى

  السلكيةشبكة واسعة.  

 ا Tزة حاسوبية وملحقاهى  .أهح�

 ات Tيات للتشغيل الشبكة والمكبيورى حم�  .رى�

 كة Tت مشرى � قواعد بيااى,
,

 .نظم معلومات متاكمهلT لملحاور الثالثة ىڡ

 بة  .كوادر حاسوبية متدر

 مهور معال واحل�

, ورجال اال  .توعية وتدريب املوظفںى�

ــة وني Tدارة االلكرى دخــال اال¶ تياجــات تضــمن الدراســة االح: حــاهلT دراســية ال¶

 :التالية 

 ونية Tاملراسالت االلكرى  

 قسام

دارات واال   .مكننة أمعال اال¶

  

 .ىخر متطلبات التنفيذ اال

ونية: أوال  Tاملراسالت االلكرى: 

, عىل� )أ � معتمدںى�
وىى, Tيع املراسالت داخل املهعد بشلك الكرى كن تنفيذ مح� مى�

 �
وىى, Tيد االلكرى لرى� اصة اى� يات احل, حم�   .إماكنيات الشبكة والرى�

كن تقسمى� )ب �  مى�
Tىى

  :املراسالت إىل� اال
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  خارجية و  داخلية:املراسالت الصادرة وتنقمس إىل� ** -1

 خارجيةو  داخلية: :املراسالت الواردة وتنقمس إىل� ** -2

ونيا لملدرى�  Tول الكرى
T

  .يمىT طباعة املراسهلT من املوظف وحى

ونيا امك يىل�  Tكد من حصة الكتاب ويوقع عليه الكرى لقراءة والتأ   :يقوم املدرى� اى�

  يق املسحعن طر زن ومىT إدخاهل عن طر   .يق التوقيع احمل,

 ع �
وىى, Tأو الرسام أو بطاقة التوقيع االلكرى �

يق القمل الضوىى   .ن طر

  ,  والتارحى�
T
جع النسخة لملوظف للتأشرى� الرمڡ Tرى. 

 للتوثيق Tيقوم املوظف بطبع نسخ من املراسهل.  

 :متطلبات التنفيذ**

 ـا وإجـراء تدريب املدراء عىل� كيفية إرسال املراسالت وكيفية إ Tعادهى

  .التعديالت والتوقيع 

  ــراء ــاهلا وإج ــائل وإرس ــة الرس ــة طباع ــىل� كيفي , ع ــوظفںى� ــدريب امل ت

  .التعديل عليه وحفظها

  ــا عــىل� , وتعميمه ــوظفںى� ــلك امل ــورىT ل ــد عــىل� المكبي ي ــتح صــندوق رى� ف

 ,  .املوظفںى�

  وتعميمهــا عــىل� , ميــع العــاملںى� ونيــة حل� Tيديــة الكرى , رى� معــل عنــاوںى�

 ,  .املوظفںى�

  ت ديد مستواى�
T

لنسبة لملدرى� واملدراء حى يد اى�  .الدخول للرى�
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 ية الصادرة دار  .إعداد آلية ملتابعة تنفيذ املراسالت اال¶

ارجية لية لملراسالت الداخلية: املراسالت الصادرة احل,
Ã
  حسب اال

  :متطلبات التنفيذ**

� يتعامل مهعا املؤسسة
Tهات الىى ديد احل�

T
  .حى

  هات ومعرفة إماكنيـة إرسـال املراسـالت عـن رة احل� يـق شـبكة زاى� طر

نت Tاالنرى.  

  هلـا واملعلومـات , , العناوںى� زںى� , Tونية للجهات وحى Tااللكرى , ديد العناوںى�
T

حى

 Tعىل� المكبيورى ص الدوارى , Tحى �
Tالىى. 

  يــة دار � إدارات الشــؤون اال¶
,

فــتح صــندوق خــاص لملــرة لــلك إدارة ىڡ

قسام

 .واملالية واال

  � ارىح� يد الصادر احل,  .إعداد آلية ملتابعة الرى�

  تدريب الكو �
,

تاج ذلكاملسامهة ىڡ
T

� حى
Tدارات الىى � اال¶

,
ية ىڡ دار  .ادر اال¶

  :املراسالت الواردة الداخلية

  دارات   .تصنيف املراسالت الواردة من اال¶

  يـد يـد خـاص لـلك مـن املـدرى� واملـدراء السـتالم الرى� وضع صندوق رى�

  .الوارد

  ملنظمة اصة اى� ت احل, ميع املستواى�  .خلق محاية حل�
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ارجية   :املراسالت الواردة احل,

  احلكومية املتعامل مهعايعمم عنوان يع الدوارى   .املنظمة عىل� مح�

 ونية Tا املراسالت االلكرى فظ فهى�
T

  .خلق ملف للجهات املهمة حى

  يد الوارد  .متابعة الرى�

 اذ الالزم , Tتصة الحى دارات احمل,  .إرسال املراسالت لال¶

  :متطلبات التنفيذ

 خلق ملفات حاسوبية للك إدارة تتعامل املنظمة.  

 يد دارات إرسال العنوان الرى� يع اال¶ � إىل� مح�
وىى, Tااللكرى.  

  يـد � تتعامـل مـع املنظمـة عـىل� كيفيـة إرسـال الرى�
Tالىى تدريب الدوارى

 �
وىى, Tااللكرى. 

 رست املراسالت الواردة
,

ة وهڡ
,

ت واحص   .خلق تعلامى�
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ونية Tدارة االلكرى ال¶ ا اى� Tونية وعالقهى Tاحلكومة االلكرى  

ونية- Tوم احلكومة االلكرى   E- Government  :مهڡ,

� الواقع أ
,

بل ىه� ثورة تقنية معلوماتيـة قـادت ، سلوب جديد ومتطور ىه� ىڡ

ه مـن  ـاص وغـرى� ـزة القطـاع احل, زة احلكوميـة وأهح� هح�

� تقدمى� اال

,
إىل� نقهلT نوعية ىڡ

يـق  , عـن طر دمات وتسويق املنتجـات لملسـتفيدںى� القطاعات لملعلومات واحل,

وقراىط�  � البرى�
T

سلوب التقليدي الورىڡ

نت والمكبيورىT بدال من اال Tشبكة االنرى.  

ونيةتع Tيف احلكومة االلكرى قدرة القطاعات عىل� تبادل املعلومات وتقـدمى� :" ر

قـل تلكفـة 

معـال وبدقـة عاليـة واى�


, املـواطن وقطـاع اال ـا وبـںى� دمات فامى� بيهى, احل,

� أي وقت وماكن ةممكن
,

ن الرسية وامن املعلومات املتداوهلT ىڡ   ".مع امص,

ام" وىه�  , Tديـة الرى
 Tـزة احلكوميـة مـن اى هح�


كـن اال � مى�

اىص, Tميـع نظام افرى ـا حل� Tاهى

ونية املتطورة  متجاههلT املاكن والزمـان  Tستخدام التقنيات االلكرى , اى� املستفيدںى�

, والرسية وامن املعلومات ودة والتميرى� قيق احل�
T

   مع حى

ونية Tات احلكومة االلكرى ,   :ممرى�

 دة رسعة التعامالت   .زاى�

  نــت إىل� تقليــل عــدد Tتقلــيص النفقــات حيــث أدى اســتخدام االنرى

 ,    .املوظفںى�

 كفاءة إد ,   .ارة عالقات املواطنںى�

  ــة وني Tلكرى ــع اال¶ ــع املواق ــل م � التعام
,

, ىڡ ــواطنںى� � امل
ــة رىص, ــاع درج ارتف
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  .احلكومية

  وقراطيــة جــراءات البرى� ونيــة تقلــل اال¶ T24( احلكومــة االلكرى  �
,

ســاعة ىڡ

سبوع 7،اليوم 

� اال

,
م ىڡ � السنة365،أاى�

,
  .)يوم ىڡ

 ـدمات املعلوماتيـة والتفاعليـة والتبادليـ نشـطة واحل,

ميع اكفة اال �

T
� حى

,
ة ىڡ

نت Tموضع واحد هو موقع احلكومة الرىمس� عىل� شبكة االنرى.  

ونية Tحمتوي ونطاق احلكومة االلكرى :  

 �
Tىى
Ã
  :ويتضمن اال

    1 , ــامى� بــںى� مهــور أو ف ــاه احل� �
T

حمتــوي معلومــات يغــىط� اكفــة االســتعالمات حى

معال

,  مؤسسات اال ا وبںى�   .املؤسسات للدوهلT أو فامى� بيهى,

ـ2     معـال عـىل� حمتوي ىمك� يتيح تقـدمى� اكفـة احل,

دمات احلياتيـة وخـدمات اال

  .احل,ط

� لك وقـت 3    
,

ـزة الـدوهلT معـا ىڡ بط إنسان الـدوهلT وأهح� حمتوي اتصاىل� يتيح ر

  .وبيرس

ونية للقطاعات التالية -* Tبناء احلكومة االلكرى �
,

  :هناك أولوية ىڡ

ي Tئق  و البيومرى ت والواى� حوال -تعريف الشخصية-البيااى,

الت اال حس� .1 

 , كز التكوںى� .و مرا � التعلمى�  .
وىى, Tاىل  االلكرى �

للك مراحل التعلمى� من االبتداىى

امعة ية والتعلمى� عىل� احل,ط، احل� اكدمى�

دمات اال .حل, .2 

معال.3

عية   4  خدمات اال Tدمات االجامى من. 5احل,


ا لسالمة العامة واال  
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ائب  6  دمات املالية ووسائل  شؤون النقل 8الرعاية الصحية  -7الرص, احل,

قراطية و  .10 .الدفع املشاركةالدمى� .9 

ــة وني Tــة االلكرى ــزااى� احلكوم ــق  :دور وم ق
T

ــة أن حى وني Tــة االلكرى حلكوم ــوط اى� ين

غراض التالية

  :اال

 1.تقدمى� موضع واحد لملعلومات احلكومية

 2.نقل التدابرى� احلكومية عىل� احل,ط

ا عىل� احل,ط Tحة تعبئهى Tية وإاى
T

ذج الرمڡ  3.تطبع الامى,

� حقل التقنية والتشفرى� و 
,

� التحتية ىڡ
� تطورى� البىى,

Tبيئىى �
,

االحتياجات التقنية ىڡ

 Tاالتصال والمكبيورى. 4.  

اصةو  اهليئات الرمسيةو  مواقع الوزاراتو  بوابة املواطن اكت احل, الرس� تقدمى�  

دمة احلكومية عىل� احل,ط . احل, 5.  

� و  و تعميمه
,

اصالح النظام املرصىڡ     �
وىى, Tتهسيل نظام الدفع االلكرى .6 

داء احلكوىم� 

قيق فعالية اال

T
 7.حى

ونيةمتطلبات بناء احل Tكومة االلكرى:  

ونية. 1 Tقبل االنتقال للبيئة االلكرى �
Tالواقع احلقيىڡ �

,
ة ىڡ


  .حل املشالكت القامى

يـــة وتـــوفرى� وســـائلها التقنيـــة . 2 حـــل مشـــالكت قانونيـــة التبـــادالت التجار

  .والتنظيمية

تمعات. 3 اتيجيات املناسبة الكفيهلT ببناء احمل� Tواالسرى �
  .توفرى� البىى,
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� للحكومة 
ونيةالبناء القانوىى, Tااللكرى:  

مور املهمة واحلساسة ل

  :ـيعترى� من اال

تلـــف .1 , وحم, � امليــادںى�
Tشـــىى �

,
فــراد ىڡ


هـــات احلكوميــة واال , احل� العالقــات بــںى�

طية واملكتوبة سست عىل� تعبئة الطلبات واالستدعاءات احل,
 Tأي . القطاعات اى

ــاذج 
,
ــا مى

,
ــة وإمى ــورق والكتاب ــا ال مكه ــة الحى� وني Tــة االلكرى � احلكوم

,
ــة ىڡ إن العالق

ن املستندات الرمسية املقرر قانونياحكومية    .موثقة مص,

ا.2 � ميدان أنظمة الرسوم والطوابع ومعليات استيفاهى
,

ة إشاكالت ىڡ
�
  .مى

ا ومدي قبول القـانون للـدفع كبـديل .3 Tإشاكالت تتصل بوسائل الدفع وقانونيهى

  .عن الدفع النقدي

ونية.4 Tميدان محاية أمن املراسالت االلكرى �
,

  . إشاكالت ىڡ

�  وهنـا يطـرح
وىى, Tيـة التعاقـد  التشـفرى� كحـلو  التوقيـع االلكـرى تسـاؤل حـول حح�

ونية Tلوسائل االلكرى ية االثبات اى� � وحح�
وىى, Tااللكرى.  

� عىل� حسـاب الاحل,وف . 5
T
ية وعـىل� حسـاب ســر من إن يكون التاكمل الرىمڡ

فراد

ت اال   .احل,صوصية وحراى�

ــوف � واحل,
وىى, Tومهــا يطــرح االمــن االلكــرى  , ــامى� بــںى� عــىل� امــن التعامــل ســواء ف

, امل ا وبںى� مهور ؤسسات احلكومية أو بيهى,    احل�

ونيةأما من أمه  Tلكرى اح احلكومة اال¶ �
,

    :عوامل حى

ــ .1 ــزارى مش ــلكت احل� ــا ش ــزارى اال ـهن ــةروع احل� وني Tــان  لكرى ــل دور اللج تفعي
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ية الوطنية للحكومة  ونيةالتوجهى� Tااللكرى.  

يــع .2 ونيــة لــدى مح� Tلكرى ــدمات اال¶ ــال احل, � حم�
,

تطــورى� الكــوادر الفنيــة العــامهلT ىڡ

يع مـن خـالل التـدريبا ـا ينسـجم مـع املشـار  لدوارى واملؤسسات احلكومية مى�

, و       .التكوںى�

معال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 3

ال اال � حم�

,
ات الالزمة ىڡ رى�   .توفرى� احل,

اذ القـرار .4  , Tمعليات احى �
,

, املؤسسات احلكومية ىڡ � املثمر فامى� بںى� اىى� � حى� التعاون اال¶

حلكومة  و فامى� يتعلق اى� Tنيةااللكرى.  

5. 
ً
ونيـة انسـجاما Tلكرى اتيجية احلكومـة اال¶ Tية تطبيق إسـرى ن استمرار إدامة وامص,

احم�  اتيجيات القطاع العام والرى� Tمع اسرى.    

اصـة ا.6 لسياسات واملقـاييس واملعـايرى� الفنيـة احل, ام اكفة الدوارى احلكومية اى� , Tلرى

ونية Tلكرى حلكومة اال¶     .اى�

- Tدة انتشار خدمات االنرى   .7  .نت وتوفرى� احلواسيبأمه هذه العوامل زاى�

ــة .8 وني Tلكرى ــدمات اال¶ ــتخدام احل, � اس
,

ــة ىڡ � والتوعي وحى� Tــرى ,  ال ــواطنںى� ــدى امل  ل

    .املؤسسات و 

ونية Tمراحل لتنفيذ احلكومة االلكرى  

راحـل متعـددة حـىىT وصـلت إىل  ونيـة مى� Tمرت تطبيقات احلكومـة االلكرى

  :الوضع احلاىل� الذي ىه� فيه

وىل

� قـد وتتمثل بدخول احلاسب: املرحهلT اال

Tداري والىى لية إىل العمل اال¶
Ã
ات اال
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ية إىل حد كبرى�  دار   .هسلت العملية اال¶

ــدمات :املــرحهلT الثانيــة ونيــا عــىل� بعــض احل, Tتــة واحلصــول الكرى
T
ــا أمى ــت فهى�

T
ومى

ـدمات  � تسـديد فـواترى� احل,
,

ـا ىڡ كـن توظيهڡ, يـة ومى� دار وتطبيق نظام املعلومات اال¶

   .بواسطة اهلاتف

ثلت بظهـور شـبك: املرحهلT الثالثة
T
نـت حيـث مىT ومى Tة املعلومـات الدوليـة االنرى

ونية Tداء االلكرى

  .تفعيل اال

ن دوهلT طبقـــت احلكومـــة 
Ã
نـــه ال توجـــد حلـــد اال


شـــارة اى� ـــدر اال¶ �

T
وهنـــا حى

ونية بشلك اكمـل امم يؤكـد بوجـود مراحـل الحقـة Tيتضـح مـن هـذا إن . االلكرى

� وآخر خـدىم� وحمتـوى اتصـاىل� يـمىT مـن 
Tونية حمتوى معلوماىى Tللحكومة االلكرى

� موقـع واحـد خالهل
,

نشـطة التفاعليـة والتبادليـة واملعلوماتيـة ىڡ

ميع اكفـة اال �

T
ا حى

مهور  حل� � اليوم  24يتضمن اتصال دامى اى�
,

سـبوع،  7ساعة ىڡ

ال م اى� �  365أاى�

,
يـوم ىڡ

  .السنة

 �
وىى, Tتمع االلكرى � احمل�

,
ونية واالندماج ىڡ Tاحلكومة االلكرى  

ــازهلم وال يع � من
,

ات ىڡ Tــورى لكــون مكبي ــاس المى� ــن الن ــرى� م ــون نعــمل إن كث رف

 Tات ولكــن ال يعرفــون و ،اســتخدام المكبيــورى Tلكــون مكبيــورى س مى� ن هنــاك أاى, اى�

لكـون مكبيـورىT نسـتطيع تـوفرى� الفـرص هلـم لـتعمل تقنياتـه،استخدامه  , مى� ، والذںى�

ونيـة  Tكـز الكرى ـومه وتـوفرى� مرا
,

ـا حى لكون مكبيورىT تقـوم الـدوهلT بواجهى� , ال مى� والذںى�

م Tدمهى   .حل,
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 �
وىى, Tلكرى   التوقيع اال¶

موعـة مـن احلـروف والرمـوز  معلية عىل ال بـط حم� مكبيورىT يمىT مـن خالهلـا ر

 عن التوقيع الذي تعرفه
ً
, لتكون بديال شاكل مع ملف معںى�


يعترى� ضامن ، و واال

� البيئة الشبكية 
,

ونية ىڡ Tلعمل االدارة االلكرى. .  

ونية  -حاهلT معلية * Tت: احلكومة االلكرى   :الفحص والتحداى�

ونية إىل�  Tقيق احلكومة االلكرى
T

هود عىل� مسـتوي عـدة يستدىع� حى  تضافر احل�

  :حماور متاكمهلT وىه� 

يعية:أوال    :حمور البنية التنظيمية والترس�

 ونية Tتوافر مبادرة احلكومة االلكرى.  

 نة للتنمية التكنولوجية   . تشكيل حل�

  ــز ــع مرك ــة م ي دار ــة اال¶ � االتصــاالت والتنمي
Tــودات وزارىى ه ــل حم� تاكم

  .املعلومات

  Tيعات االلكرى موعة من الترس� يـةإصدار حم� ، ونية حلماية امللكيـة الفكر

 �
وىى, Tــة، التوقيــع االلكــرى وني Tالتجــارة االلكرى ، Tــورى ــة ، جــرامى المكبي محاي

 , لكںى� Tحقوق املسهى.  

نيا  ساسية: اى�

   :حمور البنية اال

  ت , .( إنشاء وتدعمى� املتـوفر مـن البيـااى,  القـوىم� لملـواطنںى�
T
 ، الـرمڡ

T
الـرمڡ

 القوىم� العقـاري، القوىم� لملنشات االقتصادية
T
ت  ،الرمڡ قواعـد البيـااى,
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ــوارد البشــ، االقتصــادية  ت امل ــااى, ــد البي ية ـقواع ت ، ر ــااى, ــد البي قواع

عية Tاالجامى(  

 ــائل ــدة رس ــالل ع ــن خ ــا م تمعي ــات حم� ــة املعلوم ح Tــ.( إاى رات ـالنش

ية  ـــر ســـبوعية والهس�

رات ـالنشـــ، الكتـــب الســـنوية، االقتصـــادية اال

 Tية داخل الدوهل ر   ).الهس�

لثا  ية: اى�    :حمور املوارد البرس�

 دارة العلياتنفي يبية متخصصة لتأهيل اال¶ احم� تدر   .ذ رى�

  �
T

ىڡ Tدارة املتوسطة لتأهيلها للرى ة لال¶ احم� مشاهى�   . تنفيذ رى�

 ال التكنولوجيا املعلومات � حم�
,

, ىڡ   .خلق كوادر خاصة للعاملںى�

االت التنفيذ: رابعا    :حمور التطبيقات وحم�

طة عدة مراحل � الدوهلT وتشمل احل,
,

دارة العليا ىڡ   : وتطبق عىل� اال¶

وىل� امل

, احلكومة واملواطن: رحهلT اال ديد بںى�   .مرحهلT العقد احل�

  .مرحهلT مكتب االستقبال احلكوىم� : املرحهلT الثانية 

جراءات وإنشاء مكتب املاكتب احلكومية: املرحهلT الثالثة   .مرحهلT تطورى� اال¶

دمات احلكومية: املرحهلT الرابعة  نشطة واحل,

  .مرحهلT تاكمل اال

ونية Tدارة االلكرى يةأمهي – اال¶ دار � العملية اال¶
,

  ة املعلومات ىڡ

   أمهية نظم املعلومات

ساس الذي أدى إىل بناء وتصـممى� 

إن انتشار تكنولوجية املعلومات اكن اال
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موعـة مـن  ـا حم� هى,

ـا اى�

,
� نستطيع إن نعرهڡ

Tية الىى دار واستخدام نظم املعلومات اال¶

مـع وتشـغيل البيـااى, شـر العنارص الب ليـة الالزمـة حل�
Ã
بـة والعنـارص اال ت ية املدر

ـاذ القـرارات ويتكـون هـذا النظـام  , Tاحى �
,

ويلها إىل معلومات تساعد ىڡ
T

لغرض حى

داري إىل  دف نظام املعلومات اال¶ رجات وهى� ويل وحم,
T

من مدخالت ومعليات حى

كـز  ليلها وإعدادها طبقا الحتياجـات مرا
T

ميهعا وحى �
T

الكشف عن املعلومات وحى

كة امك إن نظام املعلومـا ملؤسسة أو الرس� تلفة اى� ت يعمـل عـىل تـداول العمل احمل,

ـاط 
,
جاهعا عند احلاجـة وهنـاك أمى Tديدها بشلك شبه يوىم� واسرى �

T
املعلومات وحى

ـاط يـؤدي إىل 
,
مى


يـة واسـتخدام هـذه اال دار ة ومتعددة لنظم املعلومـات اال¶ كثرى�

ة جدا أمهها   : فوائد كثرى�

 كة   .تقوية الوضع التنافىس� لملؤسسة أو الرس�

 الكفاءة , سںى�
T

  .حى

 نتاجية   .رفع مستوى اال¶

  , كںى�
T
اتيجيةمى Tسرى كرى� لملهام اال¶ صيص وقت ا , Tاملدراء من حى .  

 ة واملعقدة ة املشالكت الكبرى�   .توفرى� إماكنية دراسة ومعاحل�

 تنفيذ القرارات �
,

  . املساعدة ىڡ

  كرى� � التعرف عىل الفرص واالستجابة هلا برسعة ا
,

دارة ىڡ   .مساعدة اال¶

 تقدمى� خدمات جديدة أفضل.   

 دة العائدات   .زاى�
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 فيض التاكليف , Tحى.  

  فرص جديدة وأسواق جديدةفتح.   

 د وتلكفة ممكنة قل وقت وهح�

� مذههلT اى�


قق نتاحى

T
   .حى

  ــنظم � هــذه ال
,

ــارس� ىڡ � املؤسســة بشــلك مب
,

دارات ىڡ ــع اال¶ ي اك مح� Tاشــرى

ها   .وتطورى�

ونية Tدارة االلكرى   :خصائص املعلومات املطلوبة من اال¶

 �
Tتنعكس عـىل� نوعيـة القـرارات الـىى �

Tإن نوعية املعلومات املطلوبة ىه� الىى

 Tــا ســيمى اذه , Tــدي جــودة ،احى ــمى� م ــة مناســبة لتقي ــوفرى� آلي زت احلاجــة لت ــذا رى� ل

لية تعتمد عىل� عدة خصائص وىه� اكلتاىل� 
Ã
  :املعلومات وهذه اال

يع جوانب املوضوع قيد الدراسة: الشمولية .1 يث تغىط� مح�   .حى�

خطاء: الدقة  .2

لو من اال , Tإن حى.  

ا: املناسبة زمنيا .3 � الوقت املناسب لالستفادة مهى,
,

  .إن تتوفر ىڡ

ثـل واقـع معـل املسـتفيد لتكـون ذات فائـدة للتعامـل مـع : اقعيةالو  .4
T
مى

  .املوضوع

ا: التلكفة  .5 Tإن تكون التلكفة اقل من فائدهى.  

دارة ت اال¶ ة ملستواى�  أنواع التقاررى� املوهح�

� الدول الصناعية اليوم معلومـات 
,

تعترى� الغالبية العظىم من املعلومات ىڡ

ــات ــات الملك � معاحل�
,

ــون ىڡ ــالنص يتك ــة ف وني Tــزة و  إلكرى � دارات أهح�
,

ــزن ىڡ , حى�
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ـار 
T

مڡ

يـق الشـباكت احملليـة وخطـوط اهلـاتف واال ىل� وينقل عن طر

Ã
احلاسب اال

ــزة و  الصــناعية ويســجل عــىل الطابعــات ــات أهح� كســميىل ومراقب ــزة الفا أهح�

ىل� 
Ã
ـــمىT التقـــاط الصـــورو  احلاســـب اال ات واملاحســـات و  ي لاكمـــرى� صـــوات اى�


اال

ــزن عــىل , Tــزة االستشــعار وحى هــا مــن أهح� ت وغرى� يــط أو قــرصوامليكروفــواى,   رس�

ية أو ألياف ضـوئية وتعـرض عـىل و  تذاع عىل اهلواء أو من خالل كوابل حمور

 Tــمى ذاعــة وي ىل� أو تســمع مــن اال¶
Ã
ــزة احلاســب اال ــون أو شاشــات أهح� ي التليفز

سـالك النحاسـية 

يـق اال شـارات الصـوتية عـن طر ت واال¶ احلصول عـىل البيـااى,

لياف الصناعية

ار الصناعية أو تبو  املزدوجة واال

T
مڡ


ئـق اال ث عرى� اهلواء، أما الواى�

ـا  يهى, ز , Tكس ومسـحها وحى لفا ا اى� ها ضوئيا وإرسال صور مهى, فإنه يمىT طبهعا وتصورى�

ايد , Tو مرى
,

ونيا عىل حى Tة . إلكرى تاج املعلومات إىل� معاحل�
T

وهو إجـراء سلسـهلT " وحى

وضوع مـا بغـرض  جراءات أو العمليات عىل� معلومات حمددة خاصة مى� من اال¶

ددها  � معينة حى�

قيق نتاحى

T
طيط للوصول للحلحى , Tحى".   

ونية لملعلومات Tة االلكرى   :املعاحل�

  :هناك ثالث أسباب رئيسية وىه� 

� :  أوال
,

ة ىڡ ت كبرى� � احلجم وصعواى�
,

ايدا ىڡ , Tوا مرى
,
معال مى


تواجه معظم منشات اال

ا Tال أنشطهى   .حم�

نيــا ــب : اى� � ــم أن حى� � حح�
,

ايــدة ىڡ , Tمعــال إىل� املتطلبــات املرى

تســتجيب منشــات اال

ا Tاملعلومات ونوعيهى.  
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لثــ ملنشــاة لنوعيــات : ااى� يــة اى� دار ت اال¶ تلــف املســتواى� � حم,
,

تــاج املســتفيدون ىڡ حى�

� تنفذها املنشاة
Tنشطة الىى


ية واال دار تلفة من املعلومات لدمع العملية اال¶   .حم,

ة املعلومات ساسية لنظم معاحل�

  :املزااى� اال

ــ .1 ــداول : رعةـالس ــة ت ــاوت رسع ــورىT وتتف ــتخدام المكبي ــزااى� اس ــن م وىه� م

خرالعمليات من مكبيو 

   .رىT ال

خطــاء : الدقـة.2

� أن المكبيـورىT يعـىط� معلومـات دقيقـة خاليـة مـن اال

، ويعـىى,

خطـاء تكـون 

ـة واال ت اهلـائهلT املعاحل� لبيااى, ملقارنة اى� خطاء قليهلT جدا اى�


وتكون اال

حم� ( نتيجة  ت، املرى�   .).أو املشغل املغذي للبيااى,

دية.3 Tونية لملعلومات:االعامى Tة االلكرى � املعاحل�
,

ة  تعترى� الدقة ىڡ ذات عالقة مبارس�

 Tة طـويهل Tتساق ودقـة لفـرى ات اى� Tوتعمل المكبيورى Tلمكبيورى مع الثقة غرى� العادية اى�

دية عالية وهلا خصائص املراجعة الذاتية Tها ذات اعامى    .وتعترى� دوارى

تلفــة إن :  االقتصــاد.4 ــام حم, � أحح�
,

ــة املعلومــات ىڡ ليــل التلكفــة ملعاحل�
T

ــر حى اهط,

ونيـة لملعلومـات  Tة االلكرى ـة املعاحل� رى� االقتصـادي عـن املعاحل� كـرى� قبـوال للتـرى� أ

  .اليدوية لملعلومات

ونية لملعلومات Tة االلكرى   :نظم املعاحل�

ــة  � معاحل�
Tــىى ــة إىل� تاكمــل معلي ــة املعلومــات احلديث لقــد أدت نظــم معاحل�

ت  ــة البيــااى, ــة الملكــات وأدت إىل� تاكمــل إرســال ومعاحل� ت ومعاحل� البيــااى,

صوات

  .والملكات والصور واال
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  راقبة العمليات الذي يؤدي ليس فقط اكفة وظائفوهو نظام م

ة أساسية ات هلا عدة قدرات معاحل� Tإن نظم المكبيورى  

  <
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ة القرصنة  ـا اعـادة استنسـاخ  ):النسخة غرى� املـرخص هلـا(جرمى� � هى�
نعـىى,

، �
وىى, Tحم� الكــرى اى, ــو  عشــوائية وبعــدد كبــرى� لــرى� رمى� لكــن و  ة االكــرى� انتشــاراىه� احل�

وعة ته ثالث حاالت لكها غرى� مرس�
T

  :تنضوي حى

 امتالك و  الشخىص� للقرصان ذات االستعمال النسخة �
,

غب ىڡ الذي رى�

 �
Tنه احلقيىڡ

�
� دون دفع مى

وىى, Tحم� االلكرى اى,  .الرى�

  يقــة منافســة لملنتــوج التجــاري عــىل الشــباكت النســخة املوزعــة بطر

اصة  معيـاتالنـوادي (احل, � خسـارة هـو  )راكتـ، الشـاحل�
,

ذا يتسـبب ىڡ

 � ة ملنتىح� ونيةو  كبرى� Tاحم� االلكرى  .موزىع� الرى�

  لـق االلتبـاس عنـد � االسـواق عـىل نطـاق واسـع حل,
,

النسخة املوزعة ىڡ

, مع النسخة االصلية لكںى� Tاملسهى. 

ــاهرة  ــذه الظ ــنة–ه ــذه  -القرص ــيب الن ه احم� احلواس ــوق رى� ــحت س كتس ا

� السوق مل 
,

يف اطالق منتوج ىڡ يلكفه مبلغا ماليـا العملية تسمح ملنافس غرى� رس�

� البحث
,

هودا ىڡ ازو  او حم� �
,

  .االحى

اق انظمـة احلمايـة :رسقة املعلومات Tخرى هـذا انطالقـا مـن حاسـوب اخـر و  اى�

ص اخر، فيمكن احلصول عىل معلومات رسية بطرق غرى�  , �
اسوب حس مرتبط حى�

� عــام ـبــدون تســو  وعةشـــرم
، فــىڡ, مــثال قــاموا لصــوص متخصصــون  1992رحى�

زة المكبيو  لتسلل اىل اهح� ن الرئيسيةاى� Tملاكتب االئامى Tرقة معلومـات ـقاموا بسـو  رى
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ت، اى� Tنية مى� استخدموا املعلومات ليـدفعوا مقابـل بعـض املشـرى Tبعـض و  ائامى �
,

ىڡ

امعات استطاع اللصوص التطفل لالطـالع عـىل درجـات الطـالب، بيهعـا و  احل�

 ,   .لملعنيںى�

ذى

ســا :التــدمرى� و  جــرامى تعمــد اال مــا اى� Tكــرى� اهامى رمــون احيــااى, ا ءة يكــون احمل�

 Tزة المكبيورى ـا، و  استخدام اهح� ح من وراهى قيق اراى�
T

رد حى نظم االتصاالت من حم�

� جامعة 
,

يكية بتعطيل نظام المكبيـورىT " ويسكنسن"فقد قام مثال طالب ىڡ االمر

امعة، متعمدا حل� كرى� من مرة تدمرى� املو  اى� ائيـة للعشـرا ات منـت شــر وعات الهى,

امعةو  حمك عليه بعقوبة سنة مع ايقاف التنفيذو  الطالب،   .مغادرة احل�

وسـات ىه� مصـدر املتاعـب االكـرى�  ة اصبحت الفرى� � السنوات االخرى�
,

 و ىڡ

ة من احلواسيب و  عداد كبرى�

ار اى� كرى� االرص, � تلحق ا

Tالىى  

دماتو  رسقة الوقت كرى� استخدام هلذا النوع من ال :احل, قة يـمىT مـن قبـل ســر ا

تل كن العمـل ملمارسـة االلعـاب احمل, � اما
,

س يستخدمون المكبيورىT ىڡ فـة عـىل ااى,

� اىل جانب العمل االصىل� 
,

، امك قد يقوم البعض بعمل اضاىڡ Tزة المكبيورى   .اهح�

يونيـة ـدمات التلفز التلفونيـة مـؤخرا، حيـث تؤكـد و  و قد زادت رسقـة احل,

سـ , Tا حى يون للبث املستقر اهى, , سـنواى� بسـبب القراصـنة ـحمطات التلفز ر املاليـںى�

ــفر  ــك ش ــوم بف ــزة تق � اهح�
ــانوىى, ــرى� ق ــلك غ ــتخدمون بش , يس ــذںى� ــات ال ة احملط

كة، ا الرس� � تبهى�
Tيونية الىى ، فـان املشـاهد و  التلفز يىك� وفقا للقانون الفيدراىل� االمـر

ىع� لفك الشفرة 
ازا غرى� رس� لك هح�  6يعرض نفسه للحبس ) الف دوالر(الذي مى�
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ر   .1000غرامة و  اهس�

ي زارى � القانون احل�
,

ونية ىڡ Tة ال: الرسقة االلكرى ي جرمى� زارى ع احل� قة ســر عاحل� املرس�

� الفصــل ا
,

ــت عنــوانىڡ
T

� حى
ت: لثالــث مــن البــاب الثــاىى, نــااى� ــنح ضــد و  احل� احل�

ت،) 371اىل  350(قـد خصصـت هل مـن املـادة و  االفراد،  مـن قـانون العقـواى�

� املادة و 
,

ت االوىل بقوهل) 350(يعرف السارق ىڡ هو لك من : "من قانون العقواى�

ل اي ال يعد سارقا اال من استوىل عىل ملكية املـا" اختلس شيئا غرى� مملوك هل

  .دون رضا صاحب املال

الستيالء لغرض منفعة فيفلت من العقاب   .اما من قام اى�

ت املادية للعالم االىل� غرى�  � تقع عىل املكواى,
Tالىى رامى � احل�

,
ىع� ىڡ

ان الركن الرس�

ي، ــزارى � القــانون احل�
,

ــواع ) 350(لكــن املــادة و  منصــوص عليــه ىڡ تشــمل لك ان

قة ســر املـذكورة تعتـرى� ال حسـب املـادةو  جاء عاما،) شيئا ما(الرسقة الن لفظ 

ء ملك للغرى�  �
لغش لىس�   .اختالسا اى�

س سـنوات امـام وضـعيات، � اقل من مح,
,

يون انفهسم ىڡ زارى  و قد وجد احل�

ا،و  يبة مل يتعودوا علهى� ااى� القراصنةو  حاالت غر
,

  ).Hackers(الـو  اصبحوا حص

ــص يــدخل انظمــة ):Hackers(الـــ , �
� و  هــو حس

Tشــباكت االعــالم االىل� الــىى

وي معلومات خا
T

  .صة، رسية او حساسة بدون اذن او صالحية لذلكحى

عالم االىل� حمىم�  ء غـرى� متـوفر حـىىT ) %100(مؤمن و  ان نظاما لال¶ �
هـو ىس�

عـالم حـىىT و  االن وع دخـول نظـام لال¶ ان اكن ذلـك بنيـة و  قانونيا من غرى� املرس�
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  .طيبة

� االعــالم االىل� ) Hackers(بشــلك عــام فــإن الـــ
,

 متخصصــون او عبــاقرة ىڡ

ســتعمال طــرق بســيطة جــدا لكـن حــاالت عديــدةو  ــت اى�
T
� و  مــن القرصــنة مى

,
ىڡ

اد ملكة الرس، اذا اكنت مستلهمة من احليـاة الشخصـية  � متناول الكثرى� مثل احى�

  .لصاحب عذا النظام

ة  رمى� بة احل� ا صدر قانون حمار زارى  لـيغىط� الـنقص و اخرى� � احل�
,

ونية ىڡ Tلكرى اال¶

يىع� ـالتش ونيـةطة شــر ال عمـل ضـباط لليؤسـس و  ر Tلكرى � ( اال¶
درك و  امـن وطـىى,

 �
  )وطىى,

ونية نسبيا غرى� منت Tااللكرى رامى زارى تبىڡT احل� � احل�
,

لكـن مـن الصـعب و  ةشـر ىڡ

ــإن املؤسســات يبــة مــن الواقــع، ف  اجــراء دراســة او التحصــل عــىل ارقــام قر

ثل دعايـة و  ية تعتقد ان انتشار خرى� تعرض موقهعم للقرصنة مى� زارى اكت احل� الرس�

ا من الو  سلبية  ان موقهعـا قـد تعـرض اكت ليسـت حـىىT عـىل عـملشــر ان كثرى�

  .للقرصنة

يـة (امك ان بث املصنفات  االمعال احملمية من طـرف حقـوق امللكيـة الفكر

� املوسيىڡT افالم الفيديو
,

ونيةو  ىڡ Tاحم� االلكرى � ) الرى�
,

ىه� معليات اجرامية تسـتعل ىڡ

نت Tشبكة االنرى.  

ـا االعـالم االىل� آنوع  � يكـون فهى�
Tونيـة تلـك ىه� الـىى Tة االلكرى رمى� خر من احل�

ة،نفسه ه رمى�  وعشــرالدخول غرى� امل: نذكر عىل سبيل املثالو  و اهلدف من احل�
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كز املعلومات، اتالف امللفاتو  االدوات و  املسـتندات املهمـةو  غرى� املرخص ملرا

ــة  وني Tــات االلكرى وس ــن الفرى� ــة م ــة ىه� متنوع رمى� ــذه احل� ــق ه ــتعمهلT لتحقي املس

امح� ملفات Tهى �
Tو و  البسيطة الىى ـاز حاسـوب واحـد اىل فرى� سـات مسـتندات هح�

، �
وىى, Tيـد االلكـرى احم� الرى� � رى�

,
 تنترس� من اهلT اىل اخرى مسـتغهلT نقـاط الضـعف ىڡ

ــت امس و  هنــاك وســائلو 
T

كــرى� خطــورة معروفــة حى  "احصــنة طــروادة"ادوات ا

� احلاسـوب عـن بعـدو 
,

لـتحمك ىڡ � تسـمح للقرصـان اى�
Tـرت جـنحو  الىى  مـؤخرا هط,

كنية الدخول اىل مواقع معينو  � تعطيل اما
,

  .ةجرامى اخرى تتلخص ببساطة ىڡ

ثــل عائقــا امــام تطــور التجــارة 
T
ــا مى ونيــة اهى, Tااللكرى ــرامى � احل�


مــن نتــاحى

دمات املهمة لملواطنو  االلتكرونية، ، هـذه و  عدد اخر من احل, �
االقتصاد الوطىى,

كـن ان تعمـق الو  املعامالت رامى مى� ـزارى شــر احل� , احل� � الـذي يفصـل بـںى�
T
 خ الـرىمڡ

قة االرقـام ســر بو البلدان املتقدمة اذا مل تتخذ اجراءات صـارمة، حيـث انـهو 

كـن الـدخول اىل موقـع  ن مى� Tالرسية لبطاقات القروض مـثال او بطاقـات االئـامى

يق التجـارة االلتكرونيـة ليو  يعرض سلعا ا عـىل حسـاب شــر بضائع عن طر تهى�

� العـامل
,

نـوت ىڡ Tـة االنرى ، و  صاحب البطاقة، هذه احلاهلT تثبط من عزمى� ـزارى � احل�
,

ىڡ

� من اىى� � انب االحى�   ). On line(الدفع  قبل حىىT ان يعيشوا احل�

ونيــة متــوفرة مــن املطابقــة  Tااللكرى ــرامى بــة احل� ان احللــول التقنيــة حملار

)Authentification ( ــدار اىل تشــفرى� املعلومــات اىل ضــابط الــدخالء الىاحل�

وســات) Fire wall(النــاري  ــا تــبىڡT غــرى� اكفيــة البــد و  اىل مضــادات الفرى� لكهى,
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ســانة قانونيــة تعاقــ Tلتــوازي مــع ذلــك، مــن رى ب برصــامة لك قرصــان حســب اى�

ا دهى� � حى�
Tار الىى   .االرص,

نت Tالنرى زارى نتناقش حول االرتباط اى� � احل�
,

نـة،و  ىڡ
T

لكـن ال نـاكد نـذكر و  الرمڡ

ــة ــةو  محاي وني Tاالنظمــة االلكرى , مــںى� Tــة مــن و  اى ــة، او معاقب الشــباكت املعلوماتي

تهو  يستوىل� عىل املعلومات من غرى� ذوي احلقوق، ب معاحل� �   .هذا نقص اخر حى�

ذا املوضوع همم جـدا، فقـد ال ينتبـه الشـخص امك ان الت حسيس املتعلق هى�

ا منافية للقانون � يقوم هى�
Tان العملية الىى.  

ســاكل جــوىل�  ــتص اى� المــر، الننــا : "يقــول احمل, عينــا معنيــون اى� ــن مح�
,

حى

ن نصنع املعلومة
,

ة حى ، من هح� , هتںى� � لكتا احل�
,

ة و  املعلوماتيةو  متواجدون ىڡ من هح�

هـل و  .اخرى تتحمك فينا ونبىڡT رهينـة هلـا � ـب ان حى� � ، ال حى� Tالسـنوات املقـبهل �
,

ىڡ

واضـيع تـبط مى� Tـا رى ، الهى, العالم االىل� , املتعلقة اى� اسـتخدامات و  احد منا القوانںى�

ــا ــرامى : عديــدة مهى, حل� ــاص اى� ت احل, ــن، قــانون العقــواى� ت، الامص, العقــود احلســااى�

لوسائل احلديثـة للـدفع، العمـل بواسـطة  � املتعلق اى�
ونية، االطار القانوىى, Tااللكرى

� تعنينا بشلك مبارس� ...ملا االىل� االع
Tاىل غرى� ذلك من االمور الىى."  

، �
وىى, Tهــا مــن و  االقســام الذكيــة،و  التعلــمى� عــن بعــدنو  التعلــمى� االلكــرى غرى�

� مســار واحــد، ىه� 
,

� تطبــق بشــلك عــام ىڡ
Tاملصــطلحات التقنيــة احلدثيــة الــىى

� التعلــمى� 
Tمعليــىى �

,
الــتعمل مــن خــالل و  توظيــف للحاســب االىل� بشــلك رئــيس ىڡ

قيــق مســ
T

, مصــدر املعلومــةو  فعــال مــن االتصــالو  توى عــالحى  التفاعــل بــںى�
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نظــرا حلداثــة هــذه املصــطلحات فقــد تباينــت االراء حــول و  .املتعامــل مهعــاو 

بوية املعارصة Tا الكثرى� من املصطلحات الرى جرائية شاهى, يفات اال¶   .التعر

ـدل � يدور حوهلـا كثـرى� مـن احل�
Tاحد هذه املصطلحات الىى �

T
ج الرىمڡ  و املهى,

ى البعض ان هذا املصـطلح ومهـى� النقاش حيو  � و  ث رى�
,

انـه داخـل ال حمـاهلT ىڡ

 Tهـو حمـاوهل �
T
ج الـرىمڡ ى الـبعض ام املـهى, , رى� � حـںى�

,
، ىڡ �

وم التعلمى� االلتكـروىى, مهڡ,

ـا بشـلك عـام  ميع عنارصه االساسـية املتعـارف علهى� � ج حى� نة املهى,
T

االهـدافن (لرمڡ

ـوم) احملتوى، طرق، التـدريب، اسـاليب التقويـة رصـ اخـرون مهڡ, , حى� � حـںى�
,

 ىڡ

 �
,

تـه لصـبح فـاعال بدرجـة عاليـة ىڡ � بعـد معاحل�
,

� احملتـوى املعـرىڡ
,

� ىڡ
T
ج الرىمڡ املهى,

 Tللطالب من خالل المكبيورى �
Tقيق التعلمى� الذاىى

T
  .حى

ات التعلمى� عن بعد هو النشاط التفاعىل� بدرجة قصوى لك عنرصـ ,  امه ممرى�

كن االرسالو  تـوفر دامى لملعـمل و  ال رقابةو  االستبقال بدون نقاط عبورو  طرق مى�

امن( , Tامن او غرى� مرى , Tىط, عقبة الزمنو )مرى
T

لتاىل� حى   .اى�

يـة حلـدود الوطنيـة او القطر ف اى� Tلتـاىل� و امك ان التعلمى� عـب بعـد ال يعـرى اى�

ىط, عقبة املاكن
T

عندما نتحدث عن التعلمى� عـن بعـد نقصـدتوفر و  احلدودنو  حى

  :عدة عنارص

النتقــال مــن  هــزة خاصــة، تســمح اى� ة تكــون حم� فبالنســبة لقاعــات احملــارص,

ـا املـدرس الـذي يتحـدث املك � يعلق علهى�
Tو املرسوم، الصور االفالم الىى

,
توب حى

موعة من الطلبة   .اىل حم�
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ات او امللتقيــات يكــون حســب التخصصــات او حســب  تنظــمى� احملــارص,

اتو  احلوار حول معلومات او افاكر،و  احملاور للنقاش رى�   .التدابرى� و  تبادل احل,

ص جـدول اوقـات لتحديـد املواعيـد االسـبوعي , ة املنظـورة فامى� حى� ة احملـارص,

 �
,

يق ما  لك ذلك يكـون ىڡ � او املادة الفالنيةن امعال فر
ة االستاذ الفالىى, حمارص,

اضية Tقاعة افرى.  

, وا اسـاتذة  تصـںى� كـز معلومـات للبحـث عـن حم, م (امك يمىT تـوافر مرا Tهى سـرى�

ــة مو  )الذاتي Tاهى ــاطع مــن حمــارص, ــة و  مق اجــزاء مــن امعــاهلم، اضــافة اىل مكتب

الرشي اضية مزودة اى� Tافرى �
ئق لملتلقياتو  ف املرىى   .الواى�

رتبطات مفيدة للبحث عن املعلومات , املوقع اى� ئقو  امك يتمرى�   .الواى�

ــة  وقراطي � البرى�
,

ــمى� عــن بعــد تمكــن ىڡ ــص التعل , ــامى� حى� ــزارى ف � احل�
,

الصــعوبة ىڡ

� االدارة
,

� بــطء االجــراءاتو  املتجــذرة ىڡ
,

التنظــمى� االداري املعقــد و  كــذلك ىڡ

ــزارى مــع التعلــمى� عــن بعــد ( ــارب احل� �
T

, املتواصــل  UFCحى جامعــة التكــوںى�

, سينا اضية اںى� Tامعة االورومتوسـطية و  االفرى ب الزوار مع احل� وع جامعة اى� مرس�

TETHYS.  

امعة تستقبل اليوم  ـا  610.000اذا اكنت احل� هى,  اى� طالب فان التوقعات تنـىى�

� عــام 
,

ــ  2015ىڡ �  1.200.000ستمص, ــاز عــدد و  مقعــد بيــداغوىح� �
,

� احى
هــذا يعــىى,

 �
,

زت ىڡ �
,

� احى
Tلقـاء نظـرة و سـنوات، 6ذلك خـالل و  سنة 40 املقاعد نفهسا الىى اى�

ـا  � مهى,
� تعـاىى,

Tلك الىى امعة نالحظ بوضوع املشا نقـص القاعـات، (عىل حال احل�
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ات، ضـــعف  , كتظـــاظ قاعـــات الـــدرس نقـــص االســـاتذة، نقـــص التجهـــرى� ا

  ...).التوثيق

اعة تعممى� اسـتمعال التكنولوجيـات احلديثـة  �
,

, لنا حى لك هذه النقائص تبںى�

بويــةاالو  الالعــالم االىل�  Tاملؤسســات الرى �
,

� و املعاهــدو  تصــال ىڡ
,

كــرى� ىڡ بشــلك ا

ء سـند كبـرى� جـدا �
قـوي و  التعلمى� العـاىل� هـذه التكنولوجيـات ىه� قبـل لك ىس�

  ).االرسالو  االستقبال(لتبادل املعلومات 

يــة للبحــث  زارى ) Algerian Reseach Network(ان انشــاء الشــبكة احل�

ARN هامــة جــدا Tنشــاو  ىه� مــرحهل ــا ان تســتمكل اى� كهى, ء شــبكة لكيــات عــىل مى�

 Tمى Tثال لكية الطب هى
,

لكهT نفهسا، مڡ ا تطورى� الطـب عـن بعـد و  الشا Tخذ عىل عاتهڡ Tاى

Télé médecine.  

لنسبة للتوصيات مع وضع خلية عىل مسوىىT لك مؤسسـة او مهعـد  االمه اى�

ــال � احمل�
,

ــا متخصصــون ىڡ ليــة يعمــل فهى�  خــاص بقيــادة هــذا النشــاط هــذه احل,

� تتعاون مـع دعـة اقسـام الدراج تكو 
,

يا ىڡ � نولوجيـات االتصـال احلديثـة تـدرحى�

امىع�  بوي احل� Tالنشاط الرى.  

 �
,

يع سـواء ىڡ و لكن بعيدا عن التفـاؤل الـذي عنـدما نقـرا لك هـذه املشـار

تاز مرحهلT الورق،  �
T

د ان هذه االفاكر قليال ما حى �
,

كز البحثو، حى امعات او مرا احل�

 Tو  او املناقشة او احملاوهل Tبعيـدة عـن الو  ان حـدثو  حـىى Tسـدت تـبىڡ �
T

 تعمـمى� حى

ــل و  ــس اي جع ــو العك ــدف ه ــامى, اهل ــدودة بي , حم ــںى� ــة متخص ــىل فئ ــرا ع حك
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اص , �
كرى� عدد ممكن من االحس � متناول ا

,
  .تكنولوجيات االتصال ىڡ

ة عوض ان تشلك سلسـة و  امك ان هذه التجارب ىه� حلقات مفككة مبعرى�

, عـن ثقافـة  متاكمهلT تبىڡT منعزهلT لك واحـدة عـن االخـرى امك اننـا مالنـا بعيـدںى�

ــا الطلبــةلتكنولوجيــا  االســاتذةو  ت االتصــال احلديثــة تصــبح لغــة يتواصــل هى�

ية و  ــر لالســتمرار ــاحثون عــىل اخــتالف اختصــاهصم امك ان التجــارب تفتق الب

� معلية

ا نتاحى   . املطلوبة عند تطبيق اية خطة ينتظر مهى,

  

  <



134 

 

ì†•^¦<11<<VíÊ†Ã¹]<^’jÎ]J< <
ص هذه احملاو  خاصة بطلبة الليسانس علوم انسانية فقط(  , Tالحى Tة طلبة املاسرى   )رص,

  .ماهية اقتصاد املعرفة: املبحث االول

وم اقتصاد املعرفة: املطلب االول   .مهڡ,

ـزء االعظـم مـن  قق املعرفـة احل�
T

هو االقتصاد املعتمد عىل املعرفة حيث حى

عـىى, ان االقتصـاد و  مفتـاح املعرفـة هـو البـداعو  القيمة املضـافة التكنولوجيـا مى�

تاج اىل املعرفة ت العمليـة االنتاجيـة زاد ملكا زادت كو  حى� � مكواى,
,

ثافة املرعفة ىڡ

  .النمو االقتصادي

� التنميــة الن لك مــا نفعــهل ) Knowledge(تعــد املعرفــة 
,

عنرصــا حــاامس ىڡ

اتو يستند اىل املعرفة � عـىل املعرفـة الكثـرى� مـن التغـرى�
 يشمل االقتصاد املبـىى,

ـور االنـو  املـالو  النشاطات بدأ من عوملـة التجـارةو  , االنتـاج اىل هط, دماج بـںى�

ــاء العــامل حيــث تعــد تكنولوجيــا و  املنشــات العمالقــة
,

� احى
,

ر ىڡ انتشــار االســتامى�

ـ حلـدث و  االتصاالتو  املعلومات ت املنطلـق الرئيىس� واى, Tاسـاهسا االلكـرى �
Tالـىى

ات املساعدة � عـىل املعرفـة عـىل و  تنفيـذهاو  هذه التغرى�
تكـز االقتصـاد املبـىى, رى�

 ن هــذه املعلومــات خلقــت ســلعاالتكنولوجيــة اضــافة اىل او  املعلومــة العمليــة

كرى� منه ماديو  � ا
,

واها معرىڡ
,
  .خدمات جديدة حڡ

 �
,

� عىل املعرفة هو االقتصاد الذي تلعب فيـه املعرفـة دورا ىڡ
االقتصاد املبىى,

وة ديـد هـو و  خلق الرى� � االقتصـاد لكـن احل�
,

هذا دور قدمى� ظلت املعرفة تلعبه ىڡ

� هذا االقتصاد حي
,

تلها املعرفة ىڡ
T

� حى
Tم املساحة الىى كرى� حح� كـرى� و  ث اصبحت ا ا
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  .معقا امم اكنت عليه من قبل

نــة  � اساســا عــىل انتــاج) OCED(عرفتــه حل�
 شـــرنو هــو االقتصــاد املبــىى,

ــةو  ــوو  اســتخدام املعرف ــة النم ــروةو  احملــرك االســاىس� لعملي ــق الق ــرص و  خل ف

  .التوظيف عرى� اكفة الصناعات

موعــة االقتصــادية الســيا � و  امــا احمل�
,

هــو  احملــيط اهلــادي االقتصــاد املعــرىڡ

� اساسا عىل انتاج املعرفة
هاو االقتصاد املبىى, استخداهما مكحرك اشساىس� و  نرس�

واتو  للتطور صيل الرى�
T

  .العماهلT عرى� القطاعات االقتصادية اكفةو  حى

 �
ـاىى

,
حم� االمم املتحـدة االمى اى, � رى�

,
� هـو ن 2003اما ىڡ

,
 شــران االقتصـاد املعـرىڡ

او  املعرفة االت الو  انتاهح� يع حم� � مح�
,

ا بكفاية ىڡ ، االقتصـادتوظيهڡ, ـتمىع�  نشاط احمل�

� و 
تمع املدىى, فيه حياة الناس اي اقامـة و  السياسيةو  احمل� Tاصة وصوال لرى احلياة احل,

ية املمكنةو  التنمية االنسانية يع الناحح� و  يتطلب ذلك بناء القدرات البرس� التوز

ية   .للقدرات البرس�

 �
  .خصائص اقتصاد املعرفة: املطلب الثاىى,

ت املبنية عىل ا لقدرة عىل توليدتتمس االقتصاداى� استخدام املعرفة و  ملعرفة اى�

وة ثل فقط املصـدر االسـاىس� للـرى� عىى, اخر القدرة عىل االبتاكر، ال مى� ـا و  او مى�
,
امى

ديد � االقتصاد احل�
,

ة النسبية املكتسبة ىڡ ,   .تعد اساس املرى�

, كفـاءة معليـات االنتـاج يـعو  فاملعرفة ىه� الوسيهلT االساسية لتحسـںى�  التوز

, نوعيةو  , السـلعو  االنتاجمكية و  التحسںى� , فرص االختيار بـںى� سںى�
T

ـدمات و  حى احل,
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ـو 
,
� مى

,
, امك ان املعرفة قد تلعب دورا كبرى� ىڡ لكںى� Tاو املسهى , لنسبة لملنتجںى� سواء اى�

ــا تســتخدم تقنيــات عاليــة مثــل و  االنتــاج � قطاعــات تتصــف اهى,
,

التوظيــف ىڡ

ونيـاتو  احلاسبات Tهـا،و  االتصـاالتو  االلكرى , اقتصـاد و غرى� بشـلك عـام يتمـرى�

�  املعرفة
Tالىى � عىل املعرفة اى�

  :املبىى,

  مها عائق امام معلية التنميـة االقتصـادية ثل املسافات اي اكن حح�
T
ال مى

ا وعات او اندماهح� اح املرس� �
,

 .او االتصال او التعلمى� او حى

 ها بصورة تتوافق ايد لاكفة االفراد يمىT توفرى� , Tان املعرفة متاحة بشلك مرى 

كن لكو  االحتياجات الفرديةو  ا مى� عية مى� Tـاذ قـرارات االجامى ,
T

 فـرد مـن احى

كرى� حمكة  .بصورة ا

 لك لملعلومـات Tـرد مسـهى تمـع لـيس حم� � احمل�
,

لكنـه ايضـا و  ان لك فرد ىڡ

 .مبتكرا هلاو  صانع

  كن ان يوجـد رسه النه ال مى� اقتصاد املعرفة اقتصاد منفتح عىل العامل اى�

احــتاكر املعرفــة دون ان يشــارك او يســتورد املعــارف و  اقتصــاد خلــق

 , ديدة من االخرںى�  .احل�

 ا Tملعلومة من حيث ارشفهى م اى� Tوز االهامى او  رى� ـاو  تصـنيهڡ, يهى, ز , Tهـا و  حى توفرى�

يقة ميرسة , و  بطر  .معلية للباحثںى�

 ىه� املطلوبة Tية املؤههل  .اصبحت املوارد البرس�

 ملرونة الفائقة لـك القـدرة املـذههلT عـىل التجـددو  يتمتع اى�  التواصـلو  مى�



137 

 

لذاكءو  تبط اى� يةو رى� لقدرة االبتاكر اعو  اى� Tامهية االخرى. 

ات اقتصاد املعرفة: املطلب الثالث   .مؤرس�

ن هذا االقتصاد م الدول مص, ة و  ملعرفة اماكنية انامص, تكز بدرجة كبرى� الذي رى�

ات � سـنحاول و  عىل الثـورة املعرفيـة، البـد مـن التطـرق اىل بعـض املـؤرس�
Tالـىى

يىل�  اهلا فامى�   :امح�

ــاث: التطــورى� و  مــؤرس� البحــث ت االحى� ات و  تشــلك بيــااى, التطــورى� املــؤرس�

, مهـا النفقـات االسا , اساسںى� ںى� سية القتصاد املعرفة، حيث يمىT استخدام مؤرس�

ــاث  صصــة لالحى� ــاث ة و  التطــورى� و  احمل, يــق العمــل املســتخدم المعــال االحى� فر

ـع ضع منذ مدة طويهلT لعملية مح� , Tاث حى ، هذه االحى� ت و  التطورى� يـة للبيـااى, معيار

اليل ديناميكية
T

جراء حى ت دوليةو  امم يسمح اى�   .مقاراى,

ــمى�  ــؤرس� التعل يبو  م ــدر � معــل شـــر ان لملــوارد الب: الت
,

ى ىڡ ــرى� ــة ك ية امهي

او  النشاطات االقتصادية Tظـل اقتصـاد املعرفـةو  تنميهى �
,

ـا خاصـة ىڡ مـا و  تطورهى�

ات املعروفة جدا لدراسة هـذا  يتضمنه من تقنيات متقدمة، اال ان من املؤرس�

 Tال قليهل , Tة اىل نقص االمعاو  البعد من اقتصاد املعرةفة ما رى ل ذلك يعود من هح�

ال � هذا احمل�
,

ةو  ىڡ ـة اخـرى اىل صـعوبة قيـاس كفـاءات االفـراد مبـارس�  من هح�

ية مصدران رئيسيان عىل قـدر كبـرى� مـن االمهيـةو ات املوارد البرس� ىه� و  ملؤرس�

لتعلمى�  ت املتعلقة اى� هن العمالو  البيااى,   .التدريب بتقدمى� الكفاءات او مى�

لتعلمى�  ت املتعلقة اى� ة عىل البيااى,

ات القامى التـدريب بتقيـمى� و  و تسمح املؤرس�
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املكتســبة خــالل املعليــة الرمسيــة ) يشـــر الــراامسل الب(املهــارات او و  املعــارف

، ــمى� ــزونو للتعل ــمى� احمل, ات ايضــا بتقي ــؤرس� � راامسل  و  تســمح هــذه امل
,

ر ىڡ االســتامى�

ي مع احصاءات التعمل عىل قاعـدة دوليـة مـن قبـل منظمـة التعـاون. البرس� �
T

 حى

موعـة االوروبيـة،اداو  اليونسكوو  التنمية االقتصاديةو  � احمل�
,

ىه� و  رة االحصـاء ىڡ

يعد هذا املؤرس� عىل درجة عاليـة مـن االمهيـة ملـا هل و  تتوفر عادة لبضع اعاوم،

ــا ــورة التكنولوجي ــىل ث ــارس� ع ــرى� مب ث Tــن اى ــبة و  م دة نس ــث زاى� ــن حي ــة م املعرف

تلفة االت املعرفة احمل, � حم�
,

, ىڡ دة االنتجايـة، امك ان مـؤرس� و املتخصصںى� لتـاىل� زاى� اى�

زونو  التعلمى�  يو  التدريب يسمح بتدقمى� احمل, � راامسل البرس�
,

ر ىڡ   .االستامى�

تكنولوجيــا  شـــريعــد مــؤرس� ن: مــؤرس� تكنولوجيــا املعلومــات االتصــاالت

امـن الوقـائع، و  املعلومات , Tاالتصاالت عىل قدر كبرى� مـن االمهيـة خاصـة مـع رى

ـة

هـذا مـا و  حيث التىڡT االقتصاد القامى عىل املعرفـة بقاعـدة تكنولوجيـة مالمى

� املعرفة
,

, ازدهار النشاطات املكثفة ىڡ ك بںى� Tمشرى ,  شـرنو االنتاجو  ادى اىل تعزرى�

ديدةن � االقتصاد،و  التكنولوجيا احل�
,

ات ىڡ ثرى� Tة ثالث اى   :ىه� و  هلذه االخرى�

  , ــة، التخــزںى� ــال املعاحل� � حم�
,

ح انتاجيــة خاصــة ىڡ ــا تســمح بــدر اراى� اهى,

 .وتبادل املعلومات

 ــا املعلومــات , تكنولوجي ــزرى� ــوراالتصــاالت احل� و  تع ــدة هط, ــار و  دي ازده

ونية، : صناعات جديدة مثل Tوسائل االعالم املتعددة، التجارة االلكرى

ونية Tداول االلكرى  .احل, ...احل�
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  ـدف اسـتخدام افضـل اذج تنظيميـة اصـلية هى�
,
د مى Tث عل اعامى

T
ا حى اهى,

يع ديدة لتوز  .نرس� املعلوماتو لالماكنيات احل�

ر االمم املتحـدة للتجـارة
T
 كنولوجيـا املعلومـاتالتنميـة لتو  و قد وضـع مـؤمى

� تكنولوجيــا و 
,

ات تتــيح بنــاء القــدرات ىڡ موعــة مــن املــؤرس� االتصــاالت، حم�

, البلـدان،و  املعلومات موعـة مـن املعـايرى� و  االتصاالت بںى� هـذا اسـتنادا اىل حم�

ا تتيح لصانىع� القرار وجهى� � مى�
Tـة و  السياسة استنباط سياسـات مناسـبةو  الىى


مالمى

  .لوضع خطط معل مستقبلية

ــة ــؤرس� البني ــيب م ــية للحواس ــؤرس� لك و :االساس ــذا امل ــن ه ــدخل مص, ي

ــزة  حلواســيب خاصــة اذا مــا تعلــق االمــر بعــدد اهح� املعليــات ذات العالقــة اى�

� لك الف نسمة من الساكن
,

مستخدىم� الشـبكة العنكبوتيـة، اذ و  احلاسوب ىڡ

نت Tاالنرى �
,

نت عن مدى حضور البلد ىڡ Tاالنرى �
املصنف هـو و  يعترى� عدد مصنىڡ,

ال هل عنـوان نـت مـرتبط بـه فـاالمس  امس حم� Tوتوكـول االنرى � رى�
,

) US(مسـجل ىڡ

� الكثـرى� مـن االحيـان 
,

ت املتحـدة اال انـه ىڡ يدل عىل ان املضـيف مـن الـوالاى�

الامسء  � اى�
Tتنـىهى)Com, Net(  بــو �

Tنـت تنـىهى Tـاالت االنرى � اغلـب حم�
,

) EDU: (ىڡ

ؤسسة تعليمية   .دالهلT عىل ان املوقع تعليىم� او يتصل مى�

 �
� الدول املتقدمةاقتصاد ا: املبحث الثاىى,

,
� الدول الناميةو  ملعرفة ىڡ

,
  .ىڡ

ول

� الدول املتقدمة: املطلب اال

,
  .اقتصاد املعرفة ىڡ

� الدول املتقدمة
,

� ادت اىل استمرار النمو ىڡ
Tاالسباب الىى ,   :من بںى�
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 دة و  نوعا الذي تضمن القضاء عىل االميةو  تطور نظاهما التعليىم� امك زاى�

� اكفــة مــراحهل
,

لتعلــمى� ىڡ تــوفرى� متطلبــات االرتفــاع و  نســبة االلتحــاق اى�

 .بنوعية هذا التعلمى� 

 حة املعرفـة العمليـة Tااى �
,

العمليـة و  و هو االمر الذي اهسم من خالهل ىڡ

تلفة ات العمل،و للجهات احمل, لذات هح� كذلك مؤسسات البحـث و  اى�

� و  العىمل�   .التطورى� التكنولوىح�

 بتـوفرى� معـارفو يةشــر تطور مواردهـا الب ، ـا النـوىع� � جانهى�
,

لـذات ىڡ  اى�

اتو  اراتهمو هـا القـدرة عـىل و  خرى� قدرات عالية املستوى يتاح بتوفرى�

, اقتصاد املعرفة  .فاعليةو  معطياته بكفاءة عاليةو  توليد مضامںى�

 ــث ــىل البح ــد ع كي ــىمل� و  التا ــورى� الع ــالل و  التط ــن خ � م ــوىح� التكنول

 .مستلزماتهو  متطلباته

 ــور النشــاطات االقتصــادية يعو  تنوهعــاو  تط ة لملشــار ــرى� ــوم الكب  احلج

ــذه النشــاطاتشـــر الو  ــا ه ــن خالهل ــؤدي م � ت
Tــىى اســتخداهما و  اكت ال

مـة تتـيح و  تقنيات متطورةو  وسائلو  الساليب , امتالهكا الماكنيات حص,

ا الواسع � يتضـمها اقتصـاد و  طلهى�
Tاملستمر عىل التقنيـات املتقدمـة الـىى

� توليدو  املعرفة
,

فز عىل التوسع ىڡ  .الذي حى�

 لتو توفر البنية التحتية ا اى� لذات ما يتصل مهى, قنيات املتقدمة كثيفـة اى�

لشلك الـذي يـوفر االسـاس لتوليـد هـذه و املعرفةو  االستخدام للعمل اى�
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 .فاعليةو  استخداهما بكفاءةو  التقنيات

 فـز عـىل البحـث العـىمل� و  توفر البيئة ىع� املالمى الـذي حى�
Tاملناخ االجامى 

� من خالل احلوافز املاديةو  او  التطورى� التكنولوىح�  .املعنويةو  املالية مهى,

� املط
� الدول النامية: لب الثاىى,

,
  .اقتصاد املعرفة ىڡ

ت الـدول الناميـة  � ادت اىل ضعف قـدرة اقتصـاداى�
Tاالسباب الىى , من بںى�

, اقتصاد املعرفة   :عىل االنتفاع من مضامںى�

  لضعف الىمك� تاز اى�
T
وانب التطبيقيـةو  النوىع� للتعلمى� و  مى ها عىل احل� , كرى� Tرى 

يو  ـ � نظـام التعلـمى� لصـاحل املنـاطق احلرص,
,

عـىل حسـاب و  ةاالختالل ىڡ

� تـوفرى� 
,

لشـلك الـذي ال يهسـم مـن خـالهل التعلـمى� ىڡ يفية اى� املناطق الر

 .املعرفة العملية

 اقتصـاد املعرفـة , ا عىل توليد مضـامںى� Tمعطياتـه بسـبب و  ضعف قدرهى

ــا النــوىع� خاصــةو يةشـــر ضــعف موادرهــا الب � جانهى�
,

لــذات ىڡ ان و  اى�

انــب يتطلــب مــوارد ب � هــذا احل�
,

 ىية عاليــة املســتو شـــر االهســام ىڡ

لذاكءو  متخصصةو   االبـتاكرو  القـدرة عـىل االبـداعو  الفاعليـةو  تتمس اى�

 .التجديدو 

 ا االقتصــادية Tــة نشــاطاهى ــدى و  حمدودي ــات املتاحــة ل ضــعف االماكني

ية ا البرس� � تتوىل القيام هى�
Tتصة الىى هات احمل, اتباهعـا و  املاديةو  الفنيةو  احل�

� الغالب اساليب
,

 وسـائل غـرى� متطـورة ال تتناسـب مـع معطيـاتو  ىڡ
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, اقتصاد املعرفةو   .مضامںى�

  الدول الناميـة �
,

� استخدام التقنيات املتقدمة ىڡ
,

مل لكف مرتفعة ىڡ
T

حى

� االعتبار حمدودية املوارد
,

� الدولو  اذا مىT االخذ ىڡ
,

دون ان ، الدخول ىڡ

قيــق عائــد
T

يغــىط� التاكليــف و  نفــع او مــردود يــوازيو  يقابــل ذلــك حى

� يتحملها الفرد
Tتمعو  املرتفعة الىى  .احمل�

 ـاو  التطـورى� العـىمل� و  ات البحـثضعف اماكنيـ � فهى� � و  التكنولـوىح�
Tالـىى

ــ ــهدتتصــل بق ــذات نتيجــة و  رات البحــث االســاىس� من ل � اى�
Tــيىڡ التطب

لبحثو العملية م اى� Tـاو  ضعف االهامى يـة مهى,  العمليـةو  التكنولوجيـة النظر

ـا،و  ـا اىل و  ضعف االنفاق علهى� ضـعف النسـبة مـن هـذا االنفـاق علهى�

ها  �
T

حى ا او اىل اى, اىل� االنفاق فهى� كـذلك ضـعف درجـة تـوفر و  القوىم� امح�

, و  العملـاء م املعـارفو البـاحثںى� , تتـوفر لـدهى� لـذات الـذںى� ات و  اى� ــرى� احل,

� تقـوم و  العملية اضافة اىل املعارف العملية
Tضعف توفر املؤسسات الىى

 .بذلك

  توليد �
,

� تهسم ىڡ
Tالدول النامية الىى �

,
ضعف درجة توفر البنية التحتية ىڡ

 �
,

, االقتصاد املعـرىڡ مكثـال عـىل ذلـك االفتقـار اىل ، معطياتـهو  مضامںى�

ــوب ــزة احلاس ــن اهح� � م
,

ــاكىڡ ــدد ال ــالو  الع ــائل االتص ــدمات و  س خ

نت Tاالنرى. 

 ــة املناســبة عي Tــة االجامى ــوفر البيئ ــات و  عــدم ت ــد التقني املشــجعة لتولي
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عيةو  املتقدمة Tضـعف و  استخداهما بكفاءة نظرا لضعف احلوافز االجامى

ىع� و  التقدرى� 
Tاالعتبار االجامى. 

عل � , اقتصاد املعرفـة ان لك ما سبق حى�  استفادة الدول النامية من مضامںى�

� ال تناسـبو  معطياته حمدودةو 
Tاسـتخدام و  الىى �

,
� تتملهـا ىڡ

Tاللكـف العاليـة الـىى

ا ا وضـعف و  بعهص, � توليدها اي عرهص,
,

ا عىل االهسام ىڡ Tذلك نتيجة ضعف قدرهى

اعىل توليد الطلبالذي يهسم بوتليد العرض Tـو قدرهى ا مى� لتاىل� اعاقة انتفاهعا مهى, ا اى�

وها
,
قق مى   .تطورهاو  حى�

 � � الوطن العرىى�
,

  :البنية التحتية القتصاد املعرفة ىڡ

االتصاالت تهسل من و  ان البنية التحتية املبنية عىل تكنولوجيا املعلومات

, املعلومــاتو  رـنشـ هـرى� �
T

ـا مــع االحتياجـات لــدمع و املعـارف،و  حى تســمح بتكييهڡ,

يع عـىل انتـاج قـمى� مضـافة عاليـة، و  النشاط , املشـار فرى�
T

اذ تتـوزع عـىل ثـالث حى

ء من التفصيل عىل النحو التاىل�  �
  :مسوتيات، نتناوهلا بىس�

 � � الوطن العرىى�
,

  : نرس� املعرفة ىڡ

ا االنشائية Tاالهى تلف حم� � حم,
,

� ىڡ � الوطن العرىى�
,

ي معلية املعرفة ىڡ Tالتعلمى� و  تعرى 

يىل� و  االعالمو  كن ذكره فامى� ت عديدة من امهها ما مى� ة صعواى� مح� Tالرى:  

ة مح� Tال الرى � حم�
,

د: ىڡ بية حاليـا مـن الركـود تهس� ، فارقـام و  البلدان العر الفـوىص,

مح� ما يقارب  Tبية ترى يهلT للغاية، فالدول العر ة هز مح� T330الرى ، س و  كتااى� هو مح,

ن ه اليواى, مح� Tو  ما ترى Tـة منـذ عرصـ املـأمون حـىى مح� Tىمك� للكتـب املرى ا Tاىل� الرى امح�
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� عام واحدو  10000االن يبلغ 
,

ه اسبانيا ىڡ مح� Tيبا ما ترى  .هوما يعادل تقر

ص االعالم , احـد الـدعامات و  املعرفـة شــرالذي يعترى� ن امه اليـات ن: فامى� حى�

صناعة و  مصدر جيد لالنتاجو  االساسية لملجتمع املعارص القامى عىل املعرفة،

� و  الرمــوزو  القــمى�  ال االعملــا العــرىى� ,  بنيتــه التحتيــةو  وســائهلو  الــدوق، اذ ال رى�

ـو 
T

عهل دون مسـتوى رفـع حى � � من ضعف، امم حى�
ـو مضمونة يعاىى,

,
دي التحـول حى

� اقتصاد املعرفة
 .تبىى,

 � يـة : توظيف املعلوماتيـةو  قطاع االمعال العرىى� قامـت بعـض البنـوك املركز

ونيـة Tبية بوضـع اسـس تشـغيل البنـوك وفـق الـنظم االلكرى الـدفع عـرى� و  العر

االردن امـثهلT جديـدة مـن ىح� و  لبنـانو  االمـاراتو  تقدم السـعوديةو  اهلاتف،

تلك خـدمات عـرى� اهلـاتف، بدايـة مـن وجود العديد من البنوك لدهى� 
T
� مى

Tا الىى

تقــدم البنــوك اللبنانيــة و  التهســيالت البنكيــة البســيطة اىل الــدفع عــن بعــد،

ن اجراءات التجارة و  لتهسيل خدمات ونيةامص, Tااللكرى... 

نت Tدت عدة دول انشاء ما يسىم بوادي التكنولوجيـا، : انتشار االنرى ىح� هس�

� مرص
,

،و  امك هو احلال ىڡ لنو سوراى� ظر اىل التطور الذي قطعتـه دوهلT املـارات اى�

ــات ــة لملعلوم ــبكة الدولي ــة الش ــا ملدين Tــالل اقامهى ــن خ ــع و  م ا اىل رف ــعهى� س

نـت شـبه  Tطط لبنان لبناء مدينة انرى , Tونية، حيث حى Tاستخدام الشبكة االلكرى

، � دينة دىى� ن اهدافه رفع نسبة مستخدىم� و  مى�
,

عىل نفس النسق، حدد االردن مڡ

 .2020مع حلول عام  %80ات لديه اىل الشبكة الدولية لملعلوم
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� و  االنتاج العىمل�  � الوطن العرىى�
,

� ىڡ
,

  :التطورى� الثقاىڡ

 مــن قــدم
,

لــرمع لعلــومو  اى� � اى� م العــرىى� Tبيــة و  االهــامى البحــوث، فــان احلــاهلT العر

تاج اىل وقفة متأنية للتحليل
T

 الدراسة مـن اجـل اسـتخالص العـرى� و  الراهنة حى

رص قد بدات هذا اال . العظات لملستقبلو 
,

م منذ مڡ Tحيامى, انشئت مركز  1939هامى

 ،1954قؤاد االول للبحوث الذي صـار فـامى� بعـد املركـز القـوىم� للبحـوث عـام 

كزو  سست عدة مرا
 Tبيـة اخـرى اكملغـربو  معاهدو  بعدها اى  معلية فيد دول عر

زارى و  العراقو  تونسو    .سوراى� و  احل�

بية ضـع اع للبلدان العر Tاءات االخرى اصة بعدد رى� ات احل, ف و تؤكد املؤرس�

لفـه عـن الـدول املتقدمـةو  التطورى� و  نشاط البحث , Tبعـض الـدول الناميـة،و  حى 

� هذا املقام عىل سـبيل املثـالو 
,

� ان نذكر ىڡ
املقارنـة احملزنـة ان ارسائيـل و  يكىڡ,

 Tاع مسـجهل Tاءات االخـرى � عـدد رى�
,

تمـع ىڡ بيـة حم�  16805تتفوق عىل الـدول العر

اءات مقابل    .للعرب 836رى�

� هذا السـياق، وجـب االشـار 
,

� و  ة اىل مؤسسـات البحـثو ىڡ
Tالتطـورى� الـىى

� بنشاطات البحث
،و  تعىى, تشـمل عـىل موجـه احل,صـوص مؤسسـات و التطـورى�

ا البعض،و  املركز البحثية املتخصصةو  التعلمى�  � حماوهلT تطـورى� و  املرتبطة ببعهص,
,

ىڡ

ـاد منظومـات: الطاقات العملية � بيـة الحى� مؤسسـات و  تعمل بعض الـدول العر

 �
,

تلفة، كفيهلT بتنشيط البحث العىمل� ىڡ االته احمل, در االشارة و  حم� �
T

� هذا االطار حى
,

ىڡ

عـداد قـوى وطنيـة مـاهرة، م اى� , Tتلـرى �
,

بيـة املتحـدة ىهڡ بة االمـارات العر ر �
T

 اىل حى
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كــرى� مــن عقــد و  قداســس مركــز امتيــاز للبحــوث التطبيقيــةو  التــدريب منــذ ا

  ...مىص, 

� و  نقل الثقافة � الوطن العرىى�
,

ا ىڡ   :توطيهى,

 �
,

بية ىڡ بة العر ن التجر كن القول اى� � و  نقـلمى�
,

, التكنولوجيـا مل تكـن ىڡ تـوطںى�

املستوى املطلوب فقد معدت هذه الدول عىل اقتناء التكنولوجيـا مـن خـالل 

مع اتساع الفجوة الثقافيـة و  تدريب املعاهلT احمللية،و  عقود لكراء وسائل االنتاج

بيـة , الـدول العر ـررى� و  بںى�
T

بيـة اىل حى ـأت عديـد البلـدان العر العـامل املتقـدم حل�

رات االجنبية،تبو  االقتصاد � سياسة تشجيع االستامى�
قد راهنت هـذه الـدول و  ىى,

االنفتاح عـىل الـدول املتقدمـة مـن شـأنه ان و  عىل فكرة ان التبادل التجاري

لكـن الـذي حـدث هـو ان االنفتـاح مل يـؤدي اىل و  يوجد بيئة جذب الثقافـة،

ــا، حيــث ان ال هيــك عــن توطيهى, � للثقافــة اى,
Tاكت متعــددة شـــر النقــل احلقــيىڡ

ن جزاء مع معلية االنتاج ذات الكفاءة املعرفيةاحل� املهارة و  سيات قد احتفظت اى�

ية   .العامليةو  البرس�

يع البحث العىمل�  � التنميـة مـن املعـايرى� و  و تعد معلية توز
,

ـه ىڡ �


, نتاحى توطںى�

قيق مؤسسات البحث
T

� مقياس مدى حى
,

ا، فعمليـة و  املعتمدة ىڡ
,

التطورى� الهداهڡ

ت ا � البحـث العمـىل� تواجــه صـعواى� وحى� Tبيــة رى � غالبيــة البلـدان العر
,

ساسـية ىڡ

ا   :نذكر مهى,

- , � مؤسسات البحثو  غياب النشاط االبتاكرںى�
,

ة ىڡ رى� � و  حمدودية احل,
,

التطـورى� ىڡ
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ال الصناىع�   .احمل�

لتقنيات الصناعية - � مستوى املعرفة اى�
 .تدىى,

كز البحث والتطورى� اىل اماكنية تصممى�  - ذجو  افتقار مرا   .انتاج الامى,

بية لال  - ود الدول العر � هح�
,

كب االقتصاد املعرىڡ   :لتحاق رى�

ــة اتيجيات املعلوماتي Tــق اســرى � تقــود تطبي
Tــىى ــاالت ال ــاك عــدد مــن احمل�  هن

ــا مبــادرات بنــاء تكنولوجيــا،و  االتصــاالت، و   انشــاء مؤسســات البحــثو  مهى,

،و  � و  التطـورى� ملعلوماتيــة لـدى حكومــات العــامل العــرىى� خططهــا و  درجــة الــوىع� اى�

الن � هذا احمل�
,

اتيجية ىڡ Tت متفاوتة مـن الـوىع� املالحظو  االسرى  ة ان هناك مستواى�

م بتاملعلوماتيةو  Tبيـة، سـواء عـىل مسـتوى و  االهامى االتصـاالت لـدى الـدول العر

� تنفيذها
,

اتيجيات او النجاح الفعىل� ىڡ Tو  ،االسرى �
,

بعـض هـذه  فامى� يىل� تفصيل ىڡ

االت املهمة   .احمل�

 � � الوطن العرىى�
,

لك اقتصاد املعرفة ىڡ   :مشا

 �
,

� االن مل تعد املعرفة امك اكنت ىڡ
,

يـة خالصـة، ىهڡ مليـة فكر
 Tالسابق قضـية اى

عيةو  سياسيةو  قضية اقتصادية Tـد انـه مـن و  ،...اجامى �
,

� خمص, هذه التحوالت حى
,

ىڡ

بية ضة املعرفية العر قيق الهى,
T

  :ذلك لالسباب التاليةو  الصعب حى

� عرص االنفجار العىمل�  -
,

تشـرى� املصـادر اىل ان املنطقـة : ركود احلركة العملية ىڡ

بية ىه� من ب � العاملالعر
,

ويل البحث العىمل� ىڡ
T
� مى

,
فاضا ىڡ , ت احى, كرى� املستواى� , ا  ںى�

  :هذا ما افىص, اىلو 
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-  �
,

� التحصــيل املعــرىڡ
بيــة نتيجــة تــدىى, � البلــدان العر

,
 تـدهور نوعيــة التعلــمى� ىڡ

يةو  ضعف القدرات التحليليةو   .االبتاكر

, سوق العمل - ة خلل سياىس� بںى�
�
حيـةو  مى � و  مسـتوى التنميـة مـن اى,

T
حى , اى, بـںى�

،التعلمى� من اى,  Tضـعف و  حية اخرى، امما انعكس عـىل وضـع انتاجيـة العـامهل

بيةو  العائد االقتصادي � البلدان العر
,

ىع� عىل التعلمى� ىڡ
Tاالجامى. 

 � � الوطن العرىى�
,

افية القتصاد املعرفة ىڡ   :الرؤية االسترس�

، ايـة االقتصـاد احلـاىل� � االفـق هى,
,

� الوقت الذي تلوح ىڡ
,

مـن املنتظـر ان و  ىڡ

, يــدخلون ميــدان يبــدا االقتصــاد خــالل مــدة احل يــاة العمليــة للشــباب الــذںى�

هـو و  العمل الذي فيه قطـاع املعلومـات هـو القطـاع االقتصـادي القـامى بذاتـه

ك للقطاعـات االخـرى، Tـد ان و  القامس املشرى �
,

ـا حى Tديـد قوهى
T

� حى
,

عامـل اسـاىس� ىڡ

سعار النفط � ما زال مرتبط اى� تيـةو  اقتصاد العامل العرىى�
T

ال و  ليس هنـاك بنيـة حى

رات ، حيـث انـه مل يسـتعد بعـد  الو  استامى� � كـب التطـور التكنولـوىح� , توا قـوانںى�

 ان صـناعة املعلـوات قـد تطـورت 
,

تمعات املعلومـات، رمع � زمرة حم�
,

للدخول ىڡ

� ظـل هـذه الظـروف علينـا ان 
,

بيـة مثـل لبنـان، ىڡ � البلدان العر
,

اىل حد ما ىڡ

ــص عصــ , ــامى� حى� � ف ــرىى� ــوطن الع ــدد اوال مــالحم ال
,

ــاتـحى ــة و  ر املعلوم تكنولوجي

لـل االقتصـادي الشـديد املعلوم ات مظـاهر احل, ات، حيث تعكـس لنـا املـؤرس�

فـاض القـدرات االنتاجيـة , حى, بيـة و  املتمثل اى� لك املـزااى� النسـبية للعمـاهلT العر Tاى

ان املدفوعات، هذا العجـز الـذي و  الرخيصة، , � مرى�
,

التضخم والعجز الشديد ىڡ
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 ملكا ازدادت امهية الـدور الـذي يلعبـه قطـاع املعلومـات
T
ناعة صـو  سوف يتفامڡ

� الوقـت الـذي يتطلـب االمـر منـا ان 
,

م التبادل التجـاري، ىڡ � حح�
,

يات ىڡ حم� الرى�

تلك مقومات الولوج اىل عرصـ و  ندخل القرن الواحد
T
, ككتهلT واحدة مى ںى� العرس�

قتدار، لك تنظيميـة مرنـةو  املعلومات اى� نظمات ذات هيا � تتمثل مى�
Tو  الىى , قـوانںى�

وقراطية، تيعاب التطورات احلديثـة نظام تعليىم� قادر عىل اسو  بعيدة عن البرى�

ال املعرفة � حم�
,

تلف و  ىڡ ه التعليمية عىل حم, احم� تكنولوجيا املعلومات من خالل رى�

ت، كــن و املسـتواى� � مى� هــا الــوطن العــرىى� � يواهح�
Tت الــىى ــم التحــداى�  مــن حح�

,
لــرمع اى�

� نقــل املعرفــة
,

د عــىل الــدول املتقدمــة ىڡ Tقاعــدة و  االعــامى , التكنولوجيــة لتكــوںى�

 
T

د عىل الذاتمعرفية نستطيع من خالهلا حى Tوم االعامى   .قيق مهڡ,

قي
T

� حى
,

د عىل الذات، قتساعداى, ىڡ Tوم االعامى   :ىه� و  مهڡ,

ورة تطـــورى� النظـــام التعلـــيىم�  - تمـــع و  رص, الـــذي يعتـــرى� مـــن امه مقومـــات حم�

يث يكون قادرا عـىل تشـجيع تنميـة القـدرات  حـل املشـالكتو  املعلومات، حى�

اد املعلو و  االبداعو  � ـاو  تنظيمهـاو  مـةاالبتاكر، اي خلق جيل قادر عىل احى� Tادارهى 

ويلهـا اىل معرفــة،و 
T

ميــع يــتعملو  حى ان االنســان ال و  االنطــالق مــن فكـرة ان احل�

 .يتوقف عن تملذته حىىT موته

بنــاء قاعــدة عمليــة معرفيــة تكنولوجيــة ذاتيــة تســتطيع مــن خالهــا خدمــة  -

تمعنا ت حمل�  .االهداف ذات االولواى�

ا اي القدرات و  تعبئة املدخرات الوطنية - ت و  الذاتيةتطورهى� ديـد االولـواى�
T

حى
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 .مع االخذ بنظر االعتبار التطورات العاملية

عتبارها  - تلف القطاعات اى� م بتكنولوجية املعلومات من قبل حم, Tسـاس أاالهامى

وهو  االقتصاد احلاىل� اساس استمراره
,
 .مى

� و  توفرى� البنية التحتية القتصاد املعلومات -
Tبشباكت االتصـاالت الـىى Tاملتمثهل

ـا ـزة احلاسـوب  تقوم علهى� بـط اهح� اكفـة النشـاطات االقتصـادية مـن خـالل ر

تلف ارجاء العامل  , حم, بط بںى� � تتيح للجميع اماكنية الر
Tبوسائل االتصاالت الىى

تلــف القطاعــات الصــناعيةو  كوســيهلT لتحقيــق التوســع � حمل,
,

غــراىڡ  االنتشــار احل�

دميةو   .احل,

-  Tتلك رؤوس اموال هـائهل
T
� ال مى

Tرات الىى حة الفرصة لالستامى� Tتلـك و  ااى
T
ـا مى لكهى,

ة ـرى� تلك احل,
T
� قطاع املعلومات ومى

,
التنظـمى�  و  روح املبـادرةو  القدرة عىل العمل ىڡ

 .االداري املتطور
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